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JOHS. H. HUIJTS. JOHANN AMOS COMENIUS' GROOTE ONDERWIJSLEER. Bewerkt
ten dienste van cursussen voor de Hoofdacte en
zelfstudie, voorzien van een beknopte levensschets, 2e, vermeerderde en verbeterde druk.
Prijs ingenaaid f 1.50.
Een zeer goed idee is het dus het meesterwerk van
Comenius dienstbaar te maken voor allen, die het
oorspronkelijk werk zelf niet kunnen nalezen. Zijn
werk is en blijft een klassiek paedagogisch werk. 't Kan
niet anders of deze duidelijke, eenvoudige bewerking
zal nog ten onzen dage zegenrijk kunnen werken.
Opvoeding en Onderwijs.
JOHS. H. HUIJTS. JEAN JACQUES ROUSSEAU'S EMILE, OF OVER DE OPVOEDING.
Bewerkt ten dienste van ouders en onderwijzers,
voorzien van een beknopte levensschets. Met een
portret en drie schetskaartjes.Tweede verbeterde
druk. Prijs ingenaaid f 3.50; gebonden in linnen f 4.75.
De "Emile of over de opvoeding" was in Nederland
al weder een weinig vergeten, toen Multatuli, de veelgelezene, er weder de aandacht op vestigde. Thans
heeft Brusse's Uitg. Mij. op de breede en welverzorgde wijze waarop wij dat van deze firma gewoon zijn,
het boek in een bewerking van Joh. H. Huyts, (de
vader van den dichter) uitgegeven en het werk zal
opnieuw een grooten kring van lezers vinden. Wie de
ware beteekenis van de Emile wil leeren schatten,
moet het werk in de lijst van zijn tijd beschouwen.
Thans, nu het meerendeel van de door Rousseau gegeven wenken zoo tot praktijk is geworden, dat wij
niet eens meer weten aan wien wij ze danken, lijkt de
opvoedkunde vim de Emile niet zoo buitengewoon.
Maar wie weet, dat het nog een halve eeuw geleden
in Nederland in deftige gezinnen voorkwam, dat de
kinderen aan tafel bij het middagmaal stonden, alleen
vader en moeder zaten, en dat in huis en op school
"wie zijn zoon liefheeft, spaart hem de roede niet",
als de gulden regel der opvoedkunde werd beschouwd,
krijgt een beter inzicht in het groote werk dat Rousseau met de Emile heeft bereikt. Rousseau heeft met
de "Emile" het kind vrij gemaakt, voor de menschheid
het geluk der jeugd veroverd. Veel in de "Emile" is
verouderd. Maar al de groote, leidende denkbeelden
van de opvoeding van heden, vindt men reeds in dit
in 1762 geschreven werk. Tegenover de barbaarsche
opvoedingsmetheden van een deel van het Oude Testament, waar de vader het recht heeft zijn zoon uit
fanatisme te doeden en te verbranden, heeft Rousseau
het evangelie van de begrijpende liefde, de les van
Corinthiërs 1 : 13 gesteld en hierop zijn paedagogie
opgebouwd. Er is een groot onderscheid tusschen
Rousseau den theoreticus en Rousseau's levenswandel.
Maar de psycho-analyse leert ons, dat hier veel begrepen en vergeven moet worden. Huyts heeft, anders
dan mevr. Roland Holst, het leven van Rousseau in
wat korte, nuchtere feiten gegeven. Wie de "Emile"
heeft gelezen zal, ook thans nog, een schat van levenswijsheid en dieper inzicht in het vraagstuk der opvoeding van kind en menschheid hebben verworven.
Haagsche Post.
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SCHETS VAN PESTALOZZI'S LEVEN EN WERKEN
I. Tot zijn huwelijk (1746-'69)
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1. Kinderjaren. 2. Schooljaren: schoolgang; Pestalozzi als leerling; Pestalozû
democraat. 3. Eerste geschriften: de "Patriottenbond"; "Wünsche" (1765); "Agis"
('66). 4.Het "Bauerngespräch" van Müller ('67): aanleiding; gevolgen. 5.Pestaloz2;Î's
beroepskeus en huwelijk.

11. Arbeid op den Neuhof (1769-'80)

•••••.•••.•
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1. Mislukking van het landbouwbedrijf ('69-'74).2. De Armeninrichting ('74-'80):
paedagogische bezinning; de stichting der Armeninrichting; de "Bitte an Menschenfreunde" ('75); de brieven aan Tscharner ('77): de eerste brief, de tweede brief, de
derde brief; berichten over de Armeninrichting ('77 en '78): het bericht van '77,
het bericht van '78; ondergang der Armeninrichting~· 3. Laatste geschriften uit den
tijd der Armeninrichting: "Von der Freiheit" ('79); over de weelde ('81); "Die
Abendstunde eines Einsiedlers" ('80). 4. Pestaloz2;Î's toestand na het sluiten der
Armeninrichting: geestelijke toestand; materiëele toestand.

111. Litteraire arbeid voor de volksopvoeding (1780-'92) • .•

13

1. "Lienhard und Gertrud I" ('81): wordingsgeschiedenis; het verhaal; de didactische waarde van het verhaal; de personen; "Kinderlehre der Wohnstube". 2.
"Ueber Gesetzgebung und Kindermord" ('83): aanleiding tot het schrijven van
dit werk; inhoud: hoe het kwaad weg te nemen, de zedelijke vernieuwing van het
volk, sexueele voorlichting, nationale opvoeding eisch, beteekenis van dit geschrift.
3. "Ein Schweizerblatt" ('82): zelfkarakteristiek; "Ueber den Bauern"; "Gutachten
über Kriminalgesetzgebung"; "Etwas über Religion": het wezen van den godsdienst, de eenige ware godsdienst, beteekenis van den godsdienst; "Von der Erziehung": eerste paedagogische factor in het gezin, tweede paedagogische factor. 4.
"Christoph und Else" ('82): waarom Pestalozzi dit boek schreef; inhoud; het geringe
succes. 5. Pestalozû en de Orde der Illuminaten ('82). 6. "Lienhard und Gertrud
II" ('83): de motieven tot het schrijven; het verhaal; karakteristiek. 7. "Lienhard
und Gertrud lIl" ('85): karakteristiek; armoede en volksontwikkeling; volksopvoeding en school; de godsdienstige opvoeding. 8. "Lienhard und Gertrud IV"
('87): de handeling; individu en maatschappij; de sociale en strafwetgeving; de
school als sociale instelling; de religieuze sluitsteen der opvoeding. 9. Mislukte
pogingen tot practische werkzaamheid ('87 en '90): Pestalozzi en Zinzendorf;
Leopold van Toscana (keizer Leopold 1I). 10. De omwerking van "Lienhard und
Gertrud" ('90--'92): karakteristiek; opgaven en middelen der hoogere staatkunde:
de volksopvoeding, de regeering, de religie. 11. Ludwig Nicolovius: kennismaking
('91); de brief van '93. 12. Reis naar Leipzig ('92).

IV. Politieke geschriften en bemoeiingen (1792-'98)

32

1. "Ja oder Nein" ('92-'93): ontstaan van het geschrift; eerste gedeelte: de oorzaken der revolutie, het vrijheidsbegrip; tweede gedeelte; slotwoord. 2. Pestalozû
en Fichte ('93): bezoek van Fichte, Baggesen en Fernow; Pestalozzi en Fichte;
Fernow's oordeel over Pestalozzi. 3. "Meine Nachforschungen" ('97): de ontwikkelingsgang der menschheid; doel der maatschappelijke instellingen; dit doel
wordt niet vervuld; waar ligt de schuld?; de weg ter genezing. 4. "Figuren zu meinem Abc-Buch" ('97): aard en doel van dit geschrift; eenige figuren. 5. Pestalozzi's
politieke bemoeüngen van '94-'98: de onrust in Stäfa; de Helvetische Republiek;
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het "Helvetische Volksblatt"; het verzet van Unterwalden; de Zwitsersche troepenwerving.

V. Werkzaamheid in Stanz (1799) • • • • • • • • • • • • • 42
1. Weesvader in Stanz('99): vertrek naar Stanz;arbeidin het weeshuis; einde van
PestalO%%i's arbeid in Stanz. 2. Pestalozzi's brief over zijn verblijf in Stanz: ,.Pesta1O%%i und seine Anstalt in Stanz" (1807); waarom geen medewerkers; het doel van
de proef; de zedelijke opvoeding: het wekken van een zedelijke gemoedsstemming,
zedelijke oefeningen en lichamelijke kastijding, het kweeken van zedelijk inzicht;
het onderwijs: algemeene gezichtspunten, bijzonderheden.

VI. Arbeid in Burgdorf en Münchenbuchsee (1799-1805) • • • 46
1. Werkzaamheid in Burgdorf (1799-1804): aan diverse scholen; de slotschool;
het Burgdorfer instituut; politiek intermezzo; de overplaatsing van het instituut.
2. De Burgdorfer geschriften. 3. I. "Die Methode" ('00). 4. 1I. "Wie Gertrud
ihre Kinder lehrt" ('Ol): titel en inhoud; de grondstellingen van het onderwijs;
de elementaire middelen van onderwijs; het eerste elementaire middel van onderwijs:
de klankleer, de woordleer, de spraakleer; het tweede elementaire middel van onderwijs: de meetkunst, de teekenkunst, de schrijfkunst; het derde elementaire middel
van onderwijs; het beginsel der aanschouwelijkheid; de leiding tot vaardigheden; de
zedelijk-religieuze vorming. 5. lIl. De elementaire boeken: voor het spraakonderwijs; voor het aanschouwingsonderwijs; voor de aanschouwingskunst. 6. IV.
"Wesen und Zweck der Methode" ('02): de drie deelen der elementaire opvoeding;
de physieke vorming; de zedelijke vorming. 7. V. Het onuitgegeven manuscript
('02): ,,Epochen"; ,,Religiöse Menschenbildung": historische beteekenis van Jezus,
religieuze beteekenis van Jezus. 8. Berichten over het Burgdorfer instituut: berichten van Bonstetten en Mohr; het ambtelijk bericht van Ith; het bericht van
Soyaux: Pestalozzi's persoonlijkheid, oordeel over het instituut, strekking en uitvoering; Gruner's ,,Briefe aus Burgdorf". 9. Het instituut te Münchenbuchsee
('04-'05): de overeenkomst met Fellenberg; de opheffing van het instituut.

VII. De jaren in Yverdon (1805-'25). • • • • • • • • • . • 62
1. Het instituut in de eerste jaren: personeel en leerlingen; opvoeding en lichamelijke harding; onderwijs; het meisjesinstituut; periodieken. 2. De methodiek der
leervakken: spraakleer; de wiskundige vakken en het teekenen; zang en gymnastiek;
de aardrijkskunde. 3. ,,Ein Blick auf meine Erziehungszwecke und Er%Ïehungsversuche" ('05-'06): A. De inleiding: het ..eenzijdig intellectualisme" der methode; de
verwezenlijking van een goede opvoedkunst: de goede opvoedingswijze, voorwaarden voor de verwezenlijking er van, in hoever ze vervuld zijn. B. Het eerste hoofdstuk; de zedelijk-religieuze vorming: het doel der opvoeding; het innerlijke uitgangspunt: wat de natuur voor de vorming van den mensch gebruikt, waarvan het
goede in deze vorming uitgaat; het uiterlijke uitgangspunt: de omgevingen
en betrekkingen in het algemeen, de ouders en de betrekkingen tot hen,
vader- en moederzorg, het gezinsleven; de menschenwereld als opvoedende factor;
de natuur als opvoedende factor; het geloof aan God: het menschengeslacht wandelt
niet in liefde, de oorzaken daarvan, wat nog noodig is, het geloof aan God, de
geloovige moeder, het geloovige kind. 4. Officieele inspectie van het instituut ('09):
het verzoek; de inspectie; het rapport; uitwerking van het rapport: in het instituut,
buiten het instituut. 5. "Ueber die Idee der Elementarbildung" ('10-'11): A. De
idee van de elementaire methode: kenmerken van de methode; de elementaire
methode die van de moeder; de deelen der elementaire methode: de zedelijke
elementaire opvoeding, de intellectueele elementaire vorming, de physieke elemen-
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taire vorming. B. Het instituut en de elementaire methode: de elementaire opvoedings- en onderwijsmiddelen en de methode: de intellectueele elementaire middelen, (eenige verwijten tegen de methode), de elementaire middelen der kunstopvoeding; in hoever het instituut bij de idee achter staat: de zedelijke elementaire
opvoeding, de intellectueele elementaire opvoeding, de physieke elementaire vorming; in hoever de idee in het instituut verwezenlijkt wordt: de natuurlijkheid onzer
opvoedingswijze, de verstandelijke vorming, de opvoeding tot kunst, de zedelijkreligieuze vorming. 6. Het vertrek van Schmid ('10): de kiem van het conflict;
Schmid's vertrek. 7. Nieuwe moeilijkheden ('12-'14): Pestalozû ernstig ûek;
ingrijpen van Mieg en Jullien; het instituut bedreigd. 8. "An die Unschuld" ('14):
aanleiding tot het geschrift; de inhoud: het collectivistische principe, civilisatie en
cultuur. 9. Terugkeer van Schmid en vertrek van Niederer ('15-'17): terugkeer
van Schmid ('15); Niederer's vertrek ('17).10. Nieuwe plannen ('17-'18): onderhandelingen met FelIenberg; een armeninstituut ('18). 11. Brieven van Pestalozû
aan Greaves ('18-'19): ontstaan en beteekenis der brieven; uit den inhoud: wezen
en doel der opvoeding, de physieke opvoeding, de moeder als opvoedster, de verstandelijke opvoeding. 12. De derde uitgaaf van "Lienhard und Gertrud" ('18-'20).
13. "Ein Wort über den gegenwärtigen Zustand meiner pädagogischen Bestrebungen" ('20): het monitoren-systeem; de gemeenschappelijke opvoeding; over het
beroep van opvoeder. 14. De opheffing van het instituut ('25): poging het voortbestaan van het instituut te verzekeren; de opheffing.

VIII. Laatste levensjaren (1825-'27) . . . . . . . . . . . . 106
1. "Schwanengesang" ('26): de elementaire opvoeding: de aanschouwingskennis,
de spraakleer, de ontwikkeling van het denkvermogen; levensgeschiedenis. 2. "Meine
Lebensschicksale ('26). 3. Aanrakingen met de buitenwereld ('25-'26): rede te
Langenthai ('26); bezoek te Beuggen ('26); rede te Brugg ('26). 4. Het einde (17
Februari 1827): de aanval van Biber; Pestalozû's zielelijden; ûjn dood en begrafenis;
het Pestalozû-monument te Birr.
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JOHANN HEINRICH PESTALOZZI

]i

ET IS THANS HONDERD JAAR GELEDEN

SINDS GIJ, GROOTE OPVOEDER DER

menschheid, de oogen sloot, nadat ge uw gansche leven geofferd had
aan het streven uw medemenschen de oogen te openen voor den weg
naar hun geluk. Ter gedachtenis van dit grootsche pogen, ontsproten
uit uw groote liefde en uw groote kracht, bieden we den opvoeders
van het Nederlandsche volk hier naast uw geschrift, waarin ge de
bronnen van alle waarachtig volks geluk bloodegdet, het werk aan, dat
de gezinsopvoeding, waarop alle opvoeding, wil zij haar zegenbrengende
taak kunnen vervullen, rusten moet, trachtte mogelijk te maken.
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I. TOT ZIJN HUWELIJK (1746-'69).
1. KINDERJAREN.
OHANN Heinrich Pestalozzi werd den 12en Januari 1746 te Zürich
geboren. Zijn vader, die daar wond- en oogarts was, stierf vijf jaar
later en liet zijn vrouw met drie kinderen, waarvan Johann de middelste was, in vrij behoeftige omstandigheden achter. Zij had echter
in haar weduwstaat een Hinken steun aan haar dienstbode Barbara
Schmid, in het gezin Babeli genoemd, die den vader op zijn sterfbed
beloofd had, zijn vrouw niet te zullen verlaten, welke belofte ze ten
volle hield: ze heeft haar meesteres gedurende 41 jaar trouwen eerlijk
gediend. Moeder en dienstbode leefden beide voor de opvoeding der
kinderen. Reeds vroeg leerde Johann zóó het woord toepassen, dat de
stervende vader den zijnen had toegeroepen: "Zoekt uw geluk in den
stillen huiselijken kring:' Gehoed als een schaap in den stal, bleef hij
afzijdig van de knapen van zijn leeftijd, kende geen hunner spelen,
geen hunner oefeningen, geen hunner geheimen. Door de ontstentenis
van mannelijke leiding, miste hij "alle belangrijke middelen en prikkels
tot ontplooiing van mannelijke kracht, mannelijke ervaringen, mannelijke denkwijze en mannelijke oefeningen:' 1) In weerwil van dit alles
toont zijn leven ons geen vrouwelijke zwakte en lijdzaamheid, maar
mannelijk pogen, mannelijken strijd en mannelijk volhardingsvermogen.

j

2. SCHOOLJAREN.
1. Schoolgang. Na de Duitsche school, waar lezen, schrijven en
rekenen geleerd werd, te hebben doorloopen, werd Johann in '54
toegelaten tot de Latijnsche school. Van deze ging hij in '61 geheel
regelmatig over naar het Collegium humanitatis, dat verdieping van de
studie der oude talen ten doel had. Daarop kwam hij in '63 eveneens
regelmatig aan het Collegium Carolinum. Deze onderwijsinstelling, die
hoofdzakelijk bestemd was voor de opleiding van theologen, bestond
uit drie klassen, een philologische, een philosophische en een theologische. Pestalozzi heeft daarvan alleen de beide eerste klassen doorloopen. Toen hij in '65 de school vaarwel zei, had hij bijna den twintigjarigen leeftijd bereikt.
2. Pestalozzi als leerling. Hieruit, dat Pestalozzi de verschillende
scholen, die hij bezocht, regelmatig doorliep, mag worden afgeleid,
dat hij een goed leerling was. Daaraan verandert niets het feit, dat hij
bij den overgang van de eerste klasse van het Collegium Carolinum
naar de tweede tot de zwakste leerlingen behoorde, en dat hij gedurende
zijn geheele leven met de spelling overhoop heeft gelegen. In elk geval
ontbrak het hem niet aan den noodigen ijver: "Ik leerde graag, en daar
1) Citaten in deze schets zijn ontleend aan Pestalozzi's geschriften, tenzij uit
den tekst anders blijkt.
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ik mij ook voor al het andere ongeschikt gevoelde, deed ik ook niets
dan leeren!' Onder de leervakken, waarin aan het Collegium Carolinum
onderwezen werd, was er echter geen, dat in bijzondere mate zijn
belangstelling had. Wat hem wèl boeide, dat was de geest, waarin
bijzonderlijk de professoren Bodmer en Breitinger hun onderwijs gaven.
3. Pestalozzi democraat. Deze mannen streefden bij hun onderwijs
een ander doel na dan het gewone: kennis aan te brengen. Zij gebruikten
het veel meer om de oogen hunner leerlingen te openen en te scherpen
voor de waarneming van de verschijnselen, die het maatschappelijk
leven aanboden en die eigenschappen aan te prijzen en aan te kweeken,
die den staatsburger moesten sieren. ..Onafhankelijkheid, zelfstandigheid, weldadigheid, opofferingsgezindheid en vaderlandsliefde was het
wachtwoord van onze openbare opleiding!' Voor dezen geest was
Pestalozzi ontvankelijk geworden door de bezoeken, die hij vooral in
vacanties bracht aan zijn grootvader Andreas Pestalozzi, den geestelijke
van het nabijgelegen dorpje Höngg. Bij dezen leerde hij het leven
en lijden van de arme plattelandsbevolking kennen, en deze wetenschap
leverde een goeden voedingsbodem voor het opnemen van de democratische denkbeelden van zijn leermeester Bodmer, die ook buiten de
schooluren door persoonlijken omgang met zijn leerlingen een grooten
invloed op hun denkwijze oefende. Zoo werd Pestalozzi in de laatste
van zijn schooljaren de democraat, die hij zijn geheele leven gebleven is.
3. EERSTE GESCHRIFTEN.
,. De ••Patriottenbond tt • Onder leiding van Bodmer ontstond een
vereeniging, die zich naar het gildehuis der looiers (Gerber), waarin
ze haar bijeenkomsten hield, "Helvetisch Gesellschaft zur Gerwe tt
noemde, maar van het volk den naam ••Patriottenbond tt ontving. Zij
hield zich in vrijzinnigen geest bezig met historische, politieke, moreele
en paedagogische vraagstukken. Van deze vereeniging, die weinig in
den smaak der overheden viel, omdat zij zich van rechtstreeksche inmenging in politieke aangelegenheden onthield, en toch een geest onder
de jongeren kweekte, die weinig geschikt was om de bestaande toe- en
misstanden te bestendigen, werd Pestalozzi een ijverig lid. Met geestdrift lazen hij en zijn medeleden de in '62 verschenen geschriften van
Rousseau: "Du contrat social ou Principes du droit politique tt en .,Emile
ou de l'éducation tt , ,.dat in den hoogsten graad onpractische droomboek tt en doorleefden zoo een democratischen roes, waaruit een enkele
op een minder aangename wijze ontwaken zou.
2. tt W ünsche tt ('65). In '65 waren de jeugdige patriotten begonnen
met de uitgave van een eigen tijdschrift: "Der Erinnerer tt • Hierin verscheen Pestalozzi's eerste pennevrucht, "Wünsche tt , een reeks aphorismen, waarvan de inhoud een getrouwe afspiegeling is van de in den
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vriendenkring heerschende democratische gevoelens. Predikten Rousseau en de physiocraten 1) de opvoeding en verlichting der boeren,
Pestalozzi doet in dit geschrift een eenvoudig middel aan de hand,
om dit doel te bereiken: "dat toch iemand eenige bladen vol eenvoudige
grondstellingen der opvoeding, die ook voor de eenvoudigste burgers
of boeren begrijpelijk en bruikbaar waren, liet drukken ••• dat dan alle
geestelijken van stad en land deze algemeen nuttige bladen uitdeelden •••
en alle vaders en moeders, die ze in de handen zouden komen, deze
verstandige en christelijke opvoedingsregelen volgden."
3...Agis" ('66). Politieke onderwerpen mochten in ..Der Erinnerer"
niet behandeld worden. Wat de jonge democraten daarover op het
hart hadden, uitten ze in het "Lindaaer ]oarnar .. Hierin verschenen
in '66 twee anonieme stukken, nl. de vertaling van een stuk der derde
Olynthische redevoering van Demosthenes en de verhandeling ..Agis",
beide van Pestalozzi. Het eerste wijst de zucht naar rijkdom van de
bestuurders aan als de oorzaak van Athene's ondergang...Agis" brengt
de episode uit de Spartaansche geschiedenis in herinnering, waarin de
jeugdige Agis IV, die in 245 den troon beklommen had, door een
sociale revolutie den ondergang van zijn vaderland tracht tegen te
houden. De grondgedachte ervan is deze, dat de ongelijkheid tusschen
de burgers de bron is van den ondergang van elken staat. Beide opstellen
willen de oogen openen voor eigen maatschappelijke misstanden. Het
eerste doet dit negatief, door een dergelijke bedoeling ironisch te ontkennen; het tweede positief door de toepassing zelf te geven; waarvan
hier dit voorbeeld: "Den mensch, wiens begrippen door het lange
genot van een goed leven zijn verkeerd, dezen is vrijheid slavernij en
de hardste slavernij houdt hij voor vrijheid ••• Of houdt niet de Zwitser,
die de koninklijke tuinen in Versailles bewaakt, hij, die met den dog,
die naast hem gekluisterd is, een zelfde bestemming heeft, houdt die
zich niet voor vrijer dan een republikein, die geen meester boven zich
heeft dan heilzame wetten?" Het revolutionaire van ..Agis" is soms zóó
sterk, dat men gelooft een pamflet uit den tijd van de Fransche revolutie
voor zich te hebben: "Kroon en scepter is, zooals elke waardigheid,
waarin men anders dan tot heil zijner medeburgers staat, een rammelaar
der kindsheid, een onuitputtelijke bron van dwaasheid, een middel,
ongestraft een booswicht te zijn, een ellendige borstwering tegen de
1) Physiocraten (van Gr. phusis, natuur en kratos, kracht), aanhangers van de
heerschappij der natuur, heeten de Fransche economisten, die in de 18e eeuw
de eerste eigenlijke economische school stichtten en de leer huldigden van het
"laisser-faire et laisser-passer", laat de menschen vrij arbeiden en handeldrijven.
Bij toepassing van deze leer zou, volgens hen, door de werking der natuurwetten,
die de maatschappij beheerschen en door God zelf vastgesteld en dus volmaakt
en onveranderlijk zijn, de algemeene welvaart van zelf ontstaan. Zij beschouwen
alleen de landbouwende klasse aIs een productieve. Stichter van de school der
physiocraten is Quesnay (1694--1774).
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deugd, het ridderteeken van hen, die tot vloek der aarde geboren zijn
om hun vaderland te gronde te richten". Ja, wel was de twintigjarige
Pestalozzi revolutionair!

4. HET "BAUERNGESPRÄCH" VAN MULLER ('67).
1. Aanleiding. De revolutionaire roes schijnt Pestalozzi wel het
sterkst te hebben aangegrepen: hartstochtelijke uitingen als de zijne
missen we bij de vrienden. Zelfs het "Bauerngespräch" ('67), dat zooveel stof opjoeg, was, in vergelijking met Pestalozzi's uitbarstingen,
een tam stuk. Het was door den jeugdigen theoloog M üller geschreven
naar aanleiding van de verbanning van Rousseau uit Genève en de
verbranding van diens in 1762 verschenen geschriften door beulshand.
Beide had plaats gehad op last van den magistraat onder protest van
den burgerraad. Men wendde zich nu tot Bern, Zürich en Frankrijk
om bemiddeling. De beslissing viel uit in den geest der regeering,
maar werd door de burgerij met groote meerderheid verworpen. Toen
nu het gerucht ging. dat de Züricher regeering troepen naar Genève
wilde zenden, om de aanneming der gehate "mediatie" (bemiddeling)
met wapengeweld van de burgerij af te dwingen, schreef Mül1er een
gesprek tusschen een boer, een onderlandvoogd en een heer, waarin
de eerste het goed recht van de burgerij van Genève, om haar regeering
naar eigen believen in te richten, verdedigt.
2. Gevolgen. De regeering van Zürich speurde achter dit anonieme
geschrift, dat slechts in enkele afschriften verspreid was, een samenzwering tegen den staat en loerde op den onbekenden schrijver en
zijn handlangers. Pestalozzi, die den schrijver kende, begaf zich naar
Mül1er om hem over te halen, zich als schrijver bij de overheid bekend
te maken. Deze deed dit, maar nam tevens de vlucht. De regeering
riep nu verschillende patriotten, waaronder ook Pestalozzi, ter verantwoording. Daar Pestalozzi's schuld, hij werd verdacht de vlucht
van Mül1er te hebben begunstigd, niet kwam vast te staan, werd hij
na drie dagen uit zijn arrest ontslagen. Müller werd verbannen, zijn
geschrift door den beul verbrand. De uitgave van "Der Erinnerer"
moest worden gestaakt. Eindelijk bedreigde de regeering de patriotten
met het verlies hunner burgerrechten.
5. PESTALOZZI'S BEROEPSKEUS EN HUWELIJK.
Dit alles dreef de onrustige geesten er toe de politiek vaarwel te
zeggen, en zich te werpen in de armen van een andere beweging dier
dagen, nl. die ter verheffing van den landbouw. Tot hen, die dezen
weg gingen, behoorde ook Pestalozzi. Deze droomde zich een werkkring, waarin hij de verwezenlijking van zijn maatschappelijke idealen
zou kunnen nastreven. Hij wilde dan ook aanvankelijk in de rechten
gaan studeeren, om zoo een politieke loopbaan te kunnen volgen. Maar
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zijn vrienden, die hem beter kenden dan hijzelf, ontraadden hem dit.
Hij liet dit plan varen en wendde zich tot den landbouw, een bezigheid,
die hem door zijn bezoeken aan zijn grootvader bekend was, en die
hem de gelegenheid bood zijn denkbeelden, zij het op beperkter terrein,
toe te passen. Stellig is op deze keuze ook Rousseau's waardeering van
het landelijke leven en den landelijken arbeid van invloed geweest.
Hierbij kwam een dringende reden om in zijn onzekere levensomstandigheden verandering te brengen: zijn verloving met Anna Schulthess in
Augustus '67. De ouders van Anna, die ruim zeven jaar ouder was dan
Pestalozzi, hadden in die verloving slechts toegestemd op voorwaarde,
dat hij spoedig op eigen beenen zou staan. Door de oprichting van
een model-boerderij hoopte hij nu zoowel zijn eigen idealen te kunnen
verwezenlijken, als aan de gestelde voorwaarde voldoen. Zoo ging hij
dan in September '67 in de leer bij Tschiffeli, een rijk Berner, die uit
overtuiging het landelijke leven gekozen had, een groot landgoed in
Kirchberg bij Burgdorf bezat en bekend was om zijn edele gezindheid
en zijn kennis van den landbouw. Nadat Pestalozzi zich op diens
landgoed tot Mei '68 met het landbouwbedrijf vertrouwd had gemaakt,
kocht hij, gedeeltelijk met geleend geld, een groot landgoed bij Brugg
en bouwde daarop een woonhuis, dat hij ..Ne uhof' doopte. Het huwelijk werd 30 September '69 te Gebisdorf in alle stilte gesloten en het
jonge paar nam, na eerst nog anderhalf jaar in Müligen gewoond te
hebben, in het voorjaar van '71 zijn intrek in den inmiddels gereed
gekomen Neuhof.
II. ARBEID OP DEN NEUHOF (1769-'80).
1. MISLUKKING VAN HET LANDBOUWBEDRIJF ('69-'74).
Pestalozû was met goeden moed ûjn werkzaamheid op het groote
landgoed begonnen. Al spoedig kwamen er echter zorgen. De grond
was te duur gekocht en althans den eersten tijd niet gescbikt zijn rente
op te brengen. Bovendien bracht de man, die Pestalozû bij den aankoop ervan geraden had, en die, naar deze later schreef, .. de galg aan
weduwen en weezen en ook aan mij verdiend heeft", de slager en
herbergier Merki, als opzichter door de ruwe behandeling der arbeiders
Pestalozzi en ûjn onderneming in miskrediet. 't Gevolg van een en
ander was, dat zijn geldschieter zich reeds ifl October '70 uit de onderneming terugtrok. Aanvankelijk zette Pestalozû alles op denzelfden
voet voort. Maar de verdere achteruitgang der onderneming kon niet
uitblijven. Zoowel Pestalozû's practische ongeschiktheid voor een zoo
groot bedrijf, als de voor den landbouw in het algemeen ongunstige
tijdsomstandigheden werkten hiertoe samen. Zoo besloot hij tot een
nieuwe onderneming, waarin hij zijn ideëele en economische bedoelingen zou kunnen vereenigen.
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2. DE ARMENINRICHTING C74-'80).
1. Paedagogische bezinning. Aanvankelijk waren het geen paedagogische vraagstukken, die Pestaloui's aandacht trokken. Wel had hij
reeds ingezien, dat een betere opvoeding heilzaam zou zijn voor de
verheffing van de arme plattelandsbevolking. Over aard en wezen der
opvoeding had hij echter nog niet nagedacht. Dit veranderde, toen de
opvoeding van zijn op 19 Augustus '70 geboren zoontje Hans Jacob
gewoonlijk Jacques of Jacqueli genoemd, hem meer en meer in beslag
nam. Hij schreef er zelfs gedurende korten tijd, van 27 Januari tot
19 Februari '74, over in zijn dagboek. Uit deze aanteekeningen en
twee stukken, die later, in '82, in het "Schweizerblatt" verschenen,
blijkt, dat hij in dezen tijd in vele opzichten de paedagogische denkbeelden van Rousseau was toegedaan en toepaste. Dit is niet te verwonderen als men bedenkt, dat diens ,.Emile" het eenige opvoedkundige werk was, dat hij, voor zoover we weten, gelezen had. Toch
volgde hij zijn leermeester niet blindelings: naast veel, dat door Rousseau met andere woorden was geleeraard, ontmoeten we opmerkingen,
die zijn geestelijke zelfstandigheid bewijzen.
-..t 2. De stichting der Armeninrichting. De mislukking van zijn landbouwonderneming, zijn liefde voor de plattelandsbevolking en zijn
paedagogische belangstelling brachten Pestalozzi op het denkbeeld
zich zelf en de armen rond hem te kunnen helpen, door op zijn landgoed een inrichting te vestigen tot opvoeding van hun kinderen. Hij
wilde dezen leeren werken en meende dat, als de inrichting eenmaal
op gang was, de opbrengst van den gemeenschappelijken arbeid voldoende zou zijn, om haar in stand te houden. Voor dit plan vond hij
warme belangstelling en aanmoediging bij mannen als IseZin, den
secretaris van den Raad van Bazel, en Tscharner, den landvoogd van
Schenkenberg. En zoo ging Pestaloui in '74 vol moed aan het werk.
3. De ,.Bitte an Menschenfreunde" ('75). Aanvankelijk wilde Pestaloui van zijn inrichting een paedagogische, industriëele en commerciëele onderneming maken. Spoedig zag hij echter het onmogelijke
daarvan in en beperkte hij het doel er van in dien zin, dat zij alleen
zou dienen om arme kinderen op te voeden en te leeren werken. Maar
ook dit beperktere doel zou hij niet kunnen verwezenlijken zonder
steun van anderen. Daarom wendde hij zich in December '75 tot het
publiek met •.Eine Bitte an Menschenfreunde und Gönner zu gütigen

Unterstûtzung einer Anstalt, armen Kindern auf einem Landhause
Auferziehung und Arbeit zu geben". Dit geschrift, het eerste getuigenis
van het leven der inrichting, werd in '77 opgenomen in de "Ephemeriden
der Menschheit", een tijdschrift, dat in '76 door Iselin was opgericht.
Pestaloui ontwikkelde daarin zijn opvoedingsplan: behalve in lezen,
schrijven, rekenen en religie wilde hij de knapen onderrichten in dag-
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loonersarbeid, den verbouw van voedergewassen en groentesoorten,
het planten en verzorgen van ooftboomen, de meisjes in huiselijke
bezigheden; daarnaast zou de katoenspinnerij beoefend worden als de
hoofdarbeid der inrichting. Deze oproep tot steun bleef niet onverhoord:
uit Zürich, Bazel en Bern werden bijdragen toegezegd. Zoo scheen het,
of de inrichting met succes zou kunnen worden voortgezet.
4. De brieven aan Tscharner ('77). Tscharner, die zijn ambt van
landvoogd, dat hij tot '73 had vervuld, in verlichten, patriarchaten
geest had uitgeoefend - zelf teekende hij zijn werkzaamheid aldus:
"Ik bestrijd de ondeugden van een ruwen de nooden van een zeer
arm volk; ik strijd voor de orde en voor de deugd, voor de rechten der
menschheid en voor de natuur. Meer vader dan rechter, meer leeraar
dan regent, tracht ik mijn volk tot kennis van zijn gebreken en de
ware redmiddelen te brengen en er het groote verlangen in te wekken,
goed en gelukkig te zijn". - Tscharner publiceerde in de "Ephemeriden"
van Januari '76 tot Maart '77 zeventien ttBriefe über die Erziehung des
Landvolks". Daarin betoogde hij, dat de kinderen der armen niet
naar fabrieken moesten worden gezonden, maar voor den landbouw
opgeleid. Ook bleek er uit, dat hij groot gewicht hechtte aan het schoolonderwijs. In beide verschilde Pestalozzi met hem van meening.
Opleiding tot fabrieksarbeid achtte deze noodzakelijk, aan eigenlijk
schoolonderwijs hechtte hij weinig waarde: dit moest ondergeschikt
zijn aan het arbeidsonderwijs en tot het noodigste worden beperkt.
Deze meeningsverschillen gaven Pestalozzi aanleiding in een tweetal
brieven aan Tscharner zijn denkbeelden over de opvoeding van de
kinderen der armen te ontwikkelen. Deze achtte de brieven waard
gedrukt te worden en zond ze voor de "Ephemeriden" aan Iselin,
die ze, vermeerderd met een derden, in de April- en Septemberaflevering van zijn tijdschrift opnam.
1. De eer s t e brief. Uit den eersten brief blijkt, dat Pestalozzi,
wat betreft de opvoeding der armen, een gansch ander standpunt inneemt dan Rousseau. Terwijl deze verklaart: "De arme heeft geen
opvoeding noodig: wat hij voor zijn opvoeding noodig heeft, wordt
hem reeds door de omstandigheden verschaft", zegt Pestalozzi: "Het
einddoel in de opvoeding van den arme is, naast de algemeene opvoeding
van den mensch, in zijn toestand te zoeken. De arme moet tot armoede
opgevoed worden". Daarom moet de opvoeder de armoede door en
door kennen en het kind gewend worden, zoowel aan de vochtigheid
van den weefkelder, als aan het stof van de boomwol.
II. De t wee de b r i e f. In den tweeden brief geeft Pestalozzi rekenschap van zijn eigen proef op den Neuhof. Hij rekent ons daarin voor,
dat een dergelijke onderneming niet alleen in staat zal zijn, zich na
eenigen tijd zelf te kunnen bedruipen, maar dat er zelfs winst gemaakt

10

SCHETS VAN PESTALOZZI'S LEVEN EN WERKEN

kan worden. Bovendien betoogt hij de noodzakelijkheid tot opleiding
voor fabrieksarbeid, al wil dit niet zeggen, dat men de kinderen der
armen naar de fabrieken sturen moet, waar ze in ongezonde lucht als
machines gebruikt worden, waar ze niet hooren van plichten en zedelijkheid, waar hoofd, hart en lichaam gelijkelijk verdrukt worden of
ongevormd blijven. "Daarvoor beware mij God". "Neen, waarlijk, wij
zijn het evenbeeld Gods in de menschen, onze broeders, meer schuldig.
Hoe klein, hoe gering is het verschil van den aanzienlijke af tot den
bedelaar aan den weg, hoe zijn ze in wezen aan elkander gelijk! Waarom
weten we dat niet meer ? Was het steeds zoo? Of is onze eeuw met haar
eeuwige afzonderende kringen, met haar eeuwig opvoeren tot ongevoeligheid meer dan alle eeuwen schuld, dat ons hart dood is en
we niet meer zien, niet voelen de ziel, die in den zoon van onzen knecht
leeft en met ons naar de volkomen bevrediging harer menschelijkheid
dorst? Neen, de zoon van den ellendige, verlorene, ongelukkige is er
niet enkel om een wiel te drijven, welks gang een trotschen burger
verheft".
111. De der d e b r i e f. De derde brief wijst de moeilijkheden aan,
waarmee Pestalozzi in zijn inrichting te kampen heeft: de gewenning
der kinderen aan geregelden arbeid en hun wegloopen, dikwijls op
het moment, dat hun arbeid vruchten zou gaan afwerpen. Hij is overtuigd, dat de laatste en voornaamste moeilijkheid alleen door nauwkeurige overeenkomsten en bescherming van de Overheid kan worden
weggenomen.
5. Berichten over de Armeninrichting. ('77 en '78).
I. Het be ri c h t van '77. Nog in hetzelfde jaar '77 verscheen:
,.Bruchstück aas der Geschichte der niedrigsten Menschheit", het eerste
bericht van Pestalozzi over zijn inrichting. Hij geeft daarin in de eerste
plaats een karakteristiek van verschillende leerlingen, die zich in goed
of kwaad onderscheidden. Het resultaat van zijn ervaringen was de
"groote, troostende waarheid: ook de aller-ellendigste is bijna onder
alle omstandigheden geschikt, om tot een alle behoeften der menschelijkheid bevredigende levenswijze te geraken:' Nieuw en belangrijk
zijn de hier neergelegde denkbeelden over de zedelijke opvoeding: "De
wijze van mijn zedelijk onderwijs is meestal niet onderricht van den
onderwijzer. Het moet deelnemend onderwijs zijn van den huisvader,
aangrijping der steeds voorvallende gebeurtenissen, waaraan ik met
hen en zij met mij deelnemen. Rustgevend geloof aan God is in mijn
oog de basis der zedelijkheid van het volk:' In dit bericht gaf Pestalozzi ook eenige mededeelingen over de bevolking van zijn inrichting;
zij omvatte 50 personen, waarvan 36 kinderen waren.
11. Het be ri c h t van '78. Het tweede, tevens laatste, bericht:
ttZuverlässige Nachricht van der Erziehungsanstalt armer Kinder des
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Herrn Pestalozze 1) im Neuenhof bei Birr in Anno 1778", luidde niet
gunstig. Hij erkent, dat de moeilijkheden, die zich voordoen, bijna
onoverkomenlijk 2;ijn. Ze liggen vooral in de ontevredenheid, den trots
en den ondank der armen zelf. Ook in dit bericht doet hij mededeelingen over de individualiteit zijner kinderen. Het legt getuigenis
af van de groote liefde, die hij voor het arme kind gevoelde en van 2;ijn
onverwoestbaar vertrouwen in den edelen aanleg van de menschelijke
natuur.
6. Ondergang der Armeninrichting. In weerwil van al de inspanning, moeite en ontbering, die Pestalozzi zich voor 2;ijn inrichting
getroostte, ging ze steeds meer achteruit; de instelling, die hem uit
den nood had moeten helpen, werkte steeds meer aan 2;ijn materiëelen
ondergang. Het groote euvel, waaraan de inrichting leed, was het
wegloopen der leerlingen. Dit kwaad viel niet te bestrijden dan met
behulp van de Overheid. Maar deze gaf van medewerking in dezen
zin geen blijk. Het gevolg daarvan was, dat de finantiëele toestand der
onderneming hoe langer hoe hachelijker werd, en dat particulieren,
die aanvankelijk met een zekere gretigheid steun hadden verstrekt,
zich terugtrokken, toen hun hulp juist noodiger werd. Tscharner, die
aanvankelijk zeer met de instelling ingenomen was, schreef reeds in
Juni '78: "Alles en veel schoons op zand gebouwd. Te haastig ijlde
hij 2;ijn gestelde doel tegemoet, zonder eenige voorbereiding; thans
ontbreken hem adem en krachten." En in April '79: "De man is verder
gegaan, dan 2;ijn krachten reikten, is ongelukkig en beklagenswaard,
hij is echter alleen de schuld van 2;ijn ongeluk. Hij wist door zijn
enthusiasme meegesleurd geen maat te houden." Met bloedend hart
moest Pestaloz2;i 2;ijn inrichting in '80 sluiten.
3. LAATSTE GESCHRIFTEN UIT DEN TIJD
DER ARMENINRICHTING.
1. "Von der Freiheit" ('79). De stage achteruitgang der Armeninrichting bevrijdde Pestaloz2;i langzamerhand van de klem, waarin
deze 2;ijn geest gesloten hield en schonk aan zijn litterairen arbeid,
die aanvankelijk vrijwel uitsluitend in haar dienst had gestaan, een
algemeener karakter. Het eerste getuigenis van deze veranderde geestesgesteldheid 2;ien we in 2;ijn rede: "Von der Freiheit meines Vaterlandes",
waarin zijn politieke belangstelling zich weer openbaart. Deze rede
zond hij in Mei '79 aan Iselin met het verzoek haar anoniem te publiceeren, daar ze wat scherp was tegen de regeerders van Zürich. Klaarblijkelijk voelde deze niet voor de uitgave van het handschrift, zooals
het daar lag. Pestalozzi werkte het dan ook om, maar zag ten slotte
1) In Pestalozzi's tijd werd zijn familienaam wel geschreven: Pestalotz, Pestalo%%e, Pestalutz, enz.
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van de openbaarmaking af. Eerst later, in '82, werden twee stukken er
uit in het ,.schweizerblatt" gepubliceerd. Deze zijn echter niet voldoende om een duidelijk beeld van den inhoud der rede te geven.
2. Over de weelde ('81). Voor het tweede blijk van zijn veranderde
geestesgesteldheid was een uitwendige aanleiding. De "Aufmunterungsgesellschaft" te Bazel schreef in '79 een prijsvraag over de weelde
uit en Pestalozzi, wiens oorspronkelijk Rousseauaansche denkbeelden
daarover tijdens zijn leertijd bij Tschiffeli gewijzigd waren, greep deze
gelegenheid aan, om zijn veranderde opvattingen te doen kennen. Zijn
beantwoording: "Ueber die Frage: Inwiefern ist es schicklich, dem
Aufwande der Bürger in einem kleinen Freistaate, dessen Wohlfahrt
auf die Handelschaft gegründet ist, Schranken zu setzen?" werd met
twee andere bekroond en gezamenlijk met deze in '81 uitgegeven. In
deze verhandeling wijst Pestalozzi op de voordeelen, die de weelde
voor beschaving, nijverheid en staatshuishouding oplevert. Hij toont
aan, dat men haar niet plotseling door wetten beperken kan, zonder
den gewonen man zijn bestaansmogelijkheid te ontnemen. Maar met
dezelfde kracht, waarmee hij de weelde verdedigt, bestrijdt hij de
ontaarding er van. Voordeelen levert de weelde slechts, wanneer ze
zich binnen matige perken houdt. Maar hoe moet de ontaarding
worden tegengegaan? "Het zijn geen prachtwetten, het zijn geen
verboden kostbaarheden, die een volk voor deze ongelukkige ontaarding
van zijn weelde beveiligen, maar het is de vorming van een reinen
en vasten zin voor rechtvaardigheid en plicht en huisorde in nationalen
geest, die aan de weelde van den burger ware perken stellen kan:'
De bestrijding van de zucht naar overdreven weelde is dus taak der
opvoeding.
3. "Die Abendstunde eines Einsiedlers" ('80). In den winter van
'79-'80 eindelijk schreef Pestalozzi een reeks aphorismen, die in de
"Ephemeriden" van Mei '80 verscheen onder den titel: "Die Abendstunde eines Einsiedlers" en een sprekend getuigenis aflegt van Pestalozzi's helderen blik op het waarachtig geluk der menschheid op het
tijdstip, dat de mislukking van de Armeninrichting hem in de eenzaamheid van den kluizenaar stiet. Later heeft hij dit geschrift de
voorrede genoemd tot alles, wat hij schrijven zou. En wel mocht hij
het als zoodanig kenmerken: al zijn volgende arbeid is, zooals de
vroegere, uitvloeisel van zijn streven naar vermogen bij te dragen tot
het menschelijk geluk, en zuiver logisch stelt hij in dit geschrift de
ontdekking der bronnen, waaruit het ontspruit, voorop.
4. PESTALOZZI'S TOESTAND NA HET SLUITEN
DER ARMENINRICHTING.
1. Geestelijke toestand. De mislukking van de Armeninrichting greep
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Pestalozzi zeer sterk aan. Waar zelfs zijn vrouw, die zielsveel van hem
hield, en hem zoowel door haar medewerking als door de opoffering
van haar erfenis gesteund had in zijn onderneming, een oogenblik het
geloof in haar man verloren had, was het niet te verwonderen, dat hij
der vertwijfeling nabij kwam. Het was zijn vriend Iselin, die hem uit
zijn verslagenheid opbeurde door zijn oogen af te trekken van het
heden en te richten op de toekomst, waarin het goede, dat noodwendig
uit zijn onderneming geboren moest worden, te voorschijn zou treden:
in belangrijke dingen moeten moedige pogingen, ook als ze voor een
keer het doel missen, niettemin verwijderde goede gevolgen hebben.
Pestalozzi's veerkrachtige geest herstelde zich spoedig en openbaarde
zijn geweldige kracht in de reeks geschriften, die in de nu volgende
jaren het licht zagen.
2. Materiëele toestand. Pestalozzi's uitwendige toestand was allerminst benijdenswaard. Van zijn groote bezitting was hem alleen het
woonhuis en een betrekkelijk klein deel van den grond overgebleven.
Zijn vrouw werd in dezen tijd ernstig ziek, was later dikwijls lijdende,
en vertoefde daardoor dikwijls langen tijd bij haar vriendin of bij
verwanten in Zürich. Langzamerhand kwam er echter verbetering in
zijn toestand. Het gezinsleven kwam weer op dreef door de krachtige
hulp van Elisabeth N äf uit Kappel, gewoonlijk Lisabeth genoemd. Dit
eenvoudige meisje, dat Pestalozû van vroeger kende, had van zijn
tegenspoed gehoord en trad uit eigen beweging als dienstbode bij hem
in betrekking. Door haar huishoudkunst wist ze in korten tijd een
draaglijken toestand in het gezin te scheppen. En toen later de Bazelaar
Félix Battier, een warm vriend van Pestalozzi, op zaakkundige wijze
de zorg voor zijn finantiëele aangelegenheden op zich nam, was de
eigenlijke nood verdwenen en kon hij ûch in betrekkelijke rust aan zijn
letterkundigen arbeid wijden.
111. LITTERAIRE ARBEID VOOR DE
VOLKSOPVOEDING (1780-'92).

1...LIENHARD UND GERTRUD 1" ('81).
1. Wordingsgeschiedenis. Reeds vóór de mislukking van zijn ondernemingen op den Neuhof Pestalozzi geleerd had, dat hij langs dezen
weg der verheffing van het landvolk niet dienen kon, had Iselin hem
een anderen getoond: het schrijven voor het volk. Toen nu een andere
vriend, de Züricher boekhandelaar Füssli, hem er in zijn kommervolle
omstandigheden op opmerkzaam maakte, dat hij door zijn schrijversgaven ook zich zelf zou kunnen helpen, vatte Pestalozzi den eigenlijken
litterairen arbeid op met als hoofddoel: het landvolk goed en kwaad
in beelden voor oogen te stellen en zóó den weg naar verbetering te
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wijzen, en het nevendoel: in eigen onderhoud te voorzien. Naar het
voorbeeld van de "Contes moraux" van Marmontel 1) schreef hij nu
eenige vertellingen, die hem echter niet bevielen. Tenslotte schreef
hij een verhaal, waarbij hij zijn voorbeeld geheel uit het oog verloor,
en dat hij goed genoeg vond, om het Iselin ter lezing te geven. Deze
was er zeer mee ingenomen, verbeterde spelling en interpunctie en
zorgde voor een uitgever. Zoo verscheen in April '81 "Lienhard und
Gertrud, ein Buch für das Volk", dat onmiddellijk insloeg en waarvoor
hij door de "Oekonomische Gesellschaft" te Bern met een gouden
medaille, die het inschrift: Civi optimo, den voortreffelijken burger,
droeg, werd vereerd.
2. Het verhaal. Jarenlang heeft Hummel, de schout van het dorp
Bonnal en tevens dorpsherbergier, zijn slechte daden kunnen bedrijven:
aan Hübelrudi ontnam hij op wederrechtelijke wijze zijn weide; voor
diefstal sloot hij de oogen om de bedrijvers er van te kunnen exploiteeren; zwakke naturen maakte hij van zich afhankelijk, door ze tot
drinken en het maken van schulden te verleiden. Tot de laatsten
behoort de metselaar Lienhard. Wel berouwt het dezen telkens, dat
hij vrouwen kinderen ongelukkig maakt, maar Hummel heeft hem in
zijn macht. Op Woensdag vóór Paschen keert Lienhard na een bezoek
aan de herberg naar huis, waar hij zijn vrouw Gertrud en zijn kinderen
schreiende aantreft. In zijn ontroering daarover vertelt hij Gertrud,
waarom hij zijn bezoeken aan de herberg niet staken kan: hij is den
waard 30 gulden schuldig. Getrud besluit de hulp in te roepen van den
landvoogd, vrijheer Arner von Arnheim. Den volgenden dag reeds
gaat ze er heen. Arner, die reeds kwade dingen van Hummel gehoord
heeft, ontvangt haar vriendelijk en belooft hulp. Hij begeeft zich naar
het dorp en laat de gemeente bijeenroepen. Aan Gertrud, die in plaats
van haar man komt, deelt hij mee, dat hij de restauratie van de dorpskerk aan Lienhard wil opdragen. Gertrud is daarover verschrikt: de
kerk staat zoo dicht bij de herberg. De landvoogd verneemt haar
klacht, dat de herberg een plaats van verderf is voor lichtzinnigen en
zwakken, een klacht, die door anderen bevestigd wordt, en besluit
Hummel het waardrecht te ontnemen. Deze neemt maatregelen om
zich te wreken: hij haalt twee metselaars, die in Lienhard's dienst staan,
over om het werk te bederven, en tracht de boeren tegen den landvoogd op te zetten. De predikatie van den predikant Ernst op Paaschzondag prikkelt hem nog meer. Hij besluit den landvoogd in zijn bezit
te treffen, door een grenssteen te verzetten. Op Maandagmorgen stelt
Arner hem voor de keus: schout of waard; binnen veertien dagen moet
1) Jean François Marmontel (1723-'99), letterkundige en medewerker aan de
Encyclopedie van Diderot en d'Alembert, schreef o.a. bovengenoemde zedekundige
vertelsels, die stroomen van tranen deden vloeien.
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hij beslissen. Dit verhaast de uitvoering van zijn besluit. In het holst
van den nacht begeeft hij zich met zijn gereedschap op weg. Reeds is
hij den arbeid begonnen. Plotseling verneemt hij een vreemd geruisch;
hij ziet een schim, een lichtflikkering en in zijn spokenvrees laat hij
werk en gereedschap in den steek en slaat onder geweldig angstgeschreeuw op de vlucht. Het dorp komt in beweging en al spoedig
weet iedereen, welke misdaad Hummel stond te bedrijven, en hoe de
duivel zelf hem verjoeg. De predikant stelt Arner op de hoogte van het
gebeurde. Deze komt weer naar het dorp en legt den schout zijn straf
op: geketend moet hij den grenssteen in orde maken, zijn meineedige
vingers zal de beul zwart verven en veertien dagen zal hij in de dorpsgevangenis opgesloten blijven, waar hij den predikant zijn levensbiecht zal moeten doen. De bijgeloovige boeren vernemen nog, dat het
niet de duivel was, die Hummel verjoeg, maar een kippekoopman met
zijn lantaarn. Hübelrudi kreeg niet alleen zijn weide terug, maar
bovendien de beste koe uit Arner's stal.
3. De didactische waarde van het verhaal. "Lienhard und Gertrud"
werd geschreven, om het volk de oogen te openen voor wat er goeds
en verkeerds is in hun leven; voor de lessen, die dat leven zelve geeft;
voor de waarheid, waaraan het volk behoefte heeft. Deze strekking is
te vinden zoowel in het verhaal als geheel- vormt het niet een illustratie
van de "waarheid", dat het kwaad zijn meester loont, dat deugd zegeviert, dat de kruik te water gaat, totdat ze breekt? - als in de tooneeltjes,
die zich in de honderd hoofdstukjes van het boek afspelen: het gezin
van Gertrud is een toonbeeld; de schrik van Hummel toont de kracht
en tevens de dwaasheid van het bijgeloof; Arner's optreden illustreert
het juiste gebruik van macht, Hummel's gedragingen het misbruik er
van; de propaganda tegen drankmisbruik wordt gevoerd door het uitbeelden van de gevolgen. Juist dit uitbeelden is het middel, waarvan
Pestalozzi zich bedient, om zijn doel te bereiken; geen meditatie, noch
predikatie: het beeld spreekt tot het gemoed. Zoo is dit verhaal een
verhaal vol strekking zonder "strekking".
4. De personen. Uitdrukkelijk heeft Pestalozzi verklaard, dat het een
van zijn eerste wetten was nooit een karakter z66 te teekenen, dat het
geheel zou passen bij hem bekende personen, en daarmede vervalt elk
recht om figuren uit "Lienhard und Gertrud" met personen uit zijn
omgeving te identificeeren. Daarmee is evenwel niet gezegd, dat hem
bij de teekening van zijn figuren deze laatsten niet voor den geest
zouden hebben gestaan, dat hij bepaalde karaktertrekken, bij dezen
waargenomen, niet in zijn figuren zou hebben gerealiseerd. Het valt
zelfs niet moeilijk in Hummel den man te herkennen, die zooveel
bijdroeg tot het mislukken van Pestalozzi's landbouwonderneming:
Merki. Het patriarchale gedrag van Arner roept ons Tscharner voor
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den geest. Bij het teekenen van Gertrud mag Pestalozzi hebben verwijld bij zijn moeder, bij Babeli en Lisabeth. Van predikant Ernst
kan de predikant van Birr, Fröhlich, die meer dan eens kerkelijk tegen
Merki optrad, het prototype z;ijn geweest.
5. ,,Kinderlehre der Wohnstube tt • Reeds bij de eerste aankondiging
van ..Leendert en Geertrui" in de ..Ephemeriden" van November 'SO
had Iselin meegedeeld, dat Pestalozz;i er een aanwijz;ing op zou laten
volgen, die zou toonen, hoe het boekje tot onderrichting en vorming
der jeugd kon worden gebruikt. Deze aanwijz;ing is nooit gepubliceerd,
maar brokstukken er van z;ijn bewaard gebleven in de ..Kinderlehre der
Wohnstube". Aan de vertelling z;ijn punt voor punt vragen toegevoegd,
die ten doel hebben den inhoud van het gelezene of gehoorde door
nauwkeurige analyse helder bewust te maken. Aan het slot van elk
hoofdstuk wordt dan het resultaat in een reeks van zedelijke waarheden
saamgevat, die klaarblijkelijk gememoriseerd moeten worden.

2 ...UEBER GEZETZGEBUNG UND KINDERMORD" ('83).
1. Aanleiding tot het schrijven van dit werk. "Leendert en Geertrui"
toonde het volk de gevolgen van de misdaad, om het zóó daarvan af
te houden. Naast dezen weg ter bestrijding van de misdadigheid bestaat
een andere: het opsporen van de oorzaken en het aanwijzen van de
middelen om deze weg te nemen. Pestalozz;i werd op dezen weg geleid
door een prijsvraag, die een groot euvel van die dagen, nl. den kindermoord, aan de orde stelde. Deze prijsvraag, die een antwoord vroeg
op de vraag: ..Welke zijn de best uitvoerbare middelen ter bestrijding
van den kindermoord?" nam Iselin in de ..Ephemeriden van Nov. '80
op. Reeds in Februari '81 zond Pestalozzi hem zijn manuscript toe.
Daarna bewerkte hij de stof opnieuw. Waarschijnlijk verliep zoo de
termijn voor inzending als prijsschrift, zoodat Pestalozz;i daarvan afzag.
Ook een uitgever was moeilijk te vinden en zoo verscheen .. Ueber
Gesetzgebung und Kindermord" in 'S3 als uitgave voor rekening van
den schrijver.
2. Inhoud.
1. Hoe het kwaad weg te nemen. Schaamtegevoel en uitwendige omstandigheden zijn de hoofddrijfveeren, die de ongehuwde moeder
tot kindermoord drijven. De eerste, de vrees voor schande, is in wezen
een goede drift; ze is der vrouw noodzakelijk "tot bescherming der
vrouwelijke deugd, tot geluk van het gehuwde leven en tot eenvoudige
en reine ontwikkeling van alle vrouwelijke ontvankelijkheden en van
haar bestemming". Derhalve zijn de nevenomstandigheden, ..verkeerde
wetten en zeden", voor de misdaad aansprakelijk. Om het kwaad weg
te nemen, moeten deze bronnen worden verstopt. Er z;ijn wetten en
zeden noodig, ..die ongehuwde ouders tot vrije en goedmoedige vertt

"UEBER GEZETZGEBUNG UND KINDERMORD"

17

vulling hunner ouderplicht leiden en ze, voorzoover ze ouders zijn,
bijgevolg zoolang het kind leeft, tot wederzijdsche medewerking tot
dit einddoel verbinden." Voor het in het leven roepen van een zoodanige zegenrijke samenwerking denkt hij aan een ideale biechtinstelling,
de aanstelling van "gewetensraden", eenvoudige lieden uit het volk
maar menschlievend en wijs, die moeten trachten den jongeling en het
meisje tot gemeenschappelijke vervulling hunner plichten tegenover
het kind te brengen. Maar Pestalozzi ziet zeer wel in, dat zijn tijd
voor een dergelijk instituut niet rijp is. Daarom gaat hij de bronnen
van den kindermoord achtereenvolgens na en tracht telkens de middelen
ter bestrijding aan te geven. 't Resultaat daarvan is het inzicht, dat al
de gegeven detailvoorschriften "niet ver, niet krachtig, niet veelzijdig"
werken, dat de innerlijke veredeling van den wetgevenden wil en van de
macht van de Overheid het eenige fundament is van alle ingrijpende
en in 't algemeen werkelijk hulp belovende middelen tegen de misdaad.
Il. De ze del ij k e ver n i e u win g van het v 0 I k. Nu stelt hij het
probleem ruimer en onderzoekt, op welke wijze een zedelijke vernieuwing
van het volk mogelijk is. Daartoe zal de geheele wetgeving er naar
moeten streven, "zuivere liefde tot God en de naasten en stille, vormende, huiselijke genietingen algemeen te verzekeren." Want de ware
zedelijke kultuur kan slechts van het gezin uitgaan en daarom moet de
wetgever, die zijn volk tot een zedelijk volk maken wil, aansturen op
de bevordering van de gezinsdeugden. Huisvaders en huismoeders
moeten hun kinderen tot gehoorzaamheid en tot een stil, edel, ingetogen
en bescheiden wezen opvoeden, het schaamtegevoel moet worden
ontwikkeld en alle goede ontvankelijkheden zoo versterkt, dat de
zinnelijke begeerlijkheid ze geen kwaad meer kan doen.
lil. Sex u e e I e voo r I i c h tin g. In dit verband spreekt Pestalozzi
zich ook uit over de sexueele voorlichting. Hij wil hierbij de natuur
volgen. Als zij de jeugd tot geslachtelijke rijpheid brengt, dan is het
tijd haar het geheim van het geslachtsleven te onthullen. De ideale
wetgever "verwijdert de rijpende dochter niet van de kraamsmarten
harer moeder, hij laat niet onbekend met de ongemakken en toevallen
der zwangere vrouw, hij verbergt en verduistert den rijpenden jongeling
niet de gestalte van het meisje". "De zoon van den boer, die aan de
zijde der zoogende moeder zijn morgen- en avondgebed verricht,
rijpt laat, en de zoon der stads dame, die zich met den zuigeling in
haar kamer afzondert en den grendel aan de binnenzijde sluit, betaalt
vroeg het kamermeisje voor het openen van het lijfje, ziet de borst van
een hoer en is verloren."
IV. Nationale opvoeding eiseh. Ten slotte is er nog één
ding, waarop Pestalozzi de aandacht vestigt: de geest van het gezin
beantwoordt steeds aan dien der natie. De ondeugden van deze zoowel
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als haar deugden spiegelen zich in het gezin. Daarom is nationale
verlichting, nationale opvoeding in alle standen een onafwijsbare eisch:
"De ontwikkeling van den gewonen man tot de vrome wijsheid van
een rein en gelukkig gezinsleven is het eenige middel, de misdaden
van het volk in te perken. Deze echter is slechts te bereiken door de
innerlijke veredeling van de hoogere standen en van de macht, in wier
hand de wetgevende wil gelegd is."
3. Beteekenis van dit geschrift. De hoofdbeteekenis van dit geschrift
ligt hierin, dat de verantwoordelijkheid voor de misdaad verlegd wordt
van den dader naar de oorzaken van de daad: de verkeerdheden in de
sociale samenleving, de verkeerde wetgeving, de verkeerde zeden. Dit
beteekent een milder oordeel over den misdadiger, maar tevens de
ontdekking van het middel ter bestrijding van de misdadigheid: de
zedelijke vernieuwing van het volk door verbetering van de wetgeving,
maar vooral door een opvoeding van alle standen, waarvan het gezin
het middelpunt moet vormen. Geen verbetering is te verwachten van
het scheppen van bijzondere instellingen, die achteraf de gevolgen
van de misdaad trachten weg te nemen of te verzachten. Alleen innerlijke
verbetering van mensch en maatschappij kan leiden tot het doel: de
bestrijding der misdadigheid is meer een taak van educatie dan van
justitie.
3. "EIN SCHWEIZERBLATT" ('82).
1. Zelfkarakteristiek. Ook door een weekblad wilde Pestalozzi aan
de volksopvoeding arbeiden. Reeds einde '80 gaf hij Iselin zijn voornemen tot de uitgave er van te kennen. Januari '82 begon het te verschijnen onder den titel "Ein Schweizerblatt". De meeste stukken, die
het bevat, zijn van hem zelf. Het eerste nummer is gevuld met een
dialoog tusschen den redacteur en den lezer, waarin de eerste o.a. een
roerende zelfkarakteristiek geeft. Den lezer schijnt Pestalozzi nog een
kind. "Ei, jawel," stemt deze toe, "ik was in mijn leven steeds een
kind, daarom is dan ook met mij door iedereen duizendmaal gespeeld
geworden." Niettemin wil hij het blijven tot in het graf. "Het is iemand
zoo wel, een weinig kind te zijn, te gelooven, te vertrouwen, te beminnen, terug te komen van fouten, dwaling en dwaasheid, beter en
eenvoudiger te zijn dan alle schelmen en door hun slechtheid ten slotte
ook wijzer te worden dan zij. Het is een lust, trots alles wat men ziet
en hoort, steeds het beste te gelooven van den mensch en, ofschoon
men dagelijks dwaalt, toch dagelijks weer aan het menschelijk hart te
gelooven en wijzen en dwazen, die iemand beiderzijds misleiden, te
vergeven." De volgende nummers brengen samenspraken, korte
dramatische stukken, vertellingen, verhandelingen over belangrijke
problemen; ook een woord van afscheid aan zijn trouwen vriend
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Iselin, die 15 Juli '82 overleed. Van het blad verscheen slechts één
jaargang: het was niet gelukt een vasten, voldoenden kring van le~rs
te verwerven. Staan we bij de belangrijkste opstellen stil.
2. "Ueber den Bauern". De verhouding van de menschen in de
maatschappij is een dienstbaarheidsbetrekking. "Dienstbaarheid is,
ik wil niet zeggen de bestemming, maar ik moet zeggen het lot der
menschen." Maar dan is het de taak der regeerders het volk te verzorgen
en te beschermen. Deze zorg is vooral noodig bij maatschappelijke
crises, zooals wij er thans een beleven: het indringen van de industrie
in een landbouwende bevolking. De industrie behoeft niet tot zedenbederf te leiden, maar ze legt de regeering bijzondere verplichtingen
op. Zij moet het volk tot kunstvlijt opwekken, scholen stichten, die
bij den nieuwen toestand passen, en ernstige aandacht schenken aan.
de huiselijke zeden, zoodat deze een blijvenden welstand waarborgen
en beantwoorden aan de veranderde behoeften en omstandigheden
der broodwinning. Er is ook behoefte aan een "hand- en huisboek"
tot vorming van industriearbeiders, maar de samenstelling ervan vereischt jarenlange ervaring en studie.
3. "Gutachten über Kriminalgesetzgebung". Dit "advies", dat vrijheer Arner uit "Leendert en Geertrui" geeft aan hertog Leopold,
betreft in hoofdzaak de behandeling van de misdadigers. Een harde
behandeling is overal begrijpelijk en nauwelijks te vermijden, waar
voldoende zorg van de regeering voor de volkswelvaart wordt gemist.
Als de Overheid echter het uitzuigen, het afzetten, de wanorde en de
gewelddadigheid, die de bronnen van de meeste misdaden zijn, weet
te beteugelen en orde en huiselijken welstand onder het volk te verbreiden, dan zal een zachte behandeling der gevangenen zonder gevaar
voor den staat mogelijk zijn. Daarbij zullen de gevangenen in staat
gesteld worden te arbeiden, van de lucht te genieten, vlijt, bekwaamheid en inzicht te toonen. Vooropgesteld moet steeds worden, dat ze
menschen zijn met dezelfde ontvankelijkheden, hartstochten, vooroordeelen, gewoonten en aanhankelijkheden als andere. Gevangenissen,
tucht- en spinhuizen moeten scholen zijn, waarin de afgedwaalden
weer op den rechten weg worden gebracht. De kinderen van de gevangenen moet men niet in algemeene opvoedingsgestichten plaatsen,
maar in de eigen plaats van inwoning door verwanten en medeburgers,
onder bijzonder toezicht van den staat, laten opvoeden tot een beroep
en een levenswijze, die hun past.
4. "Etwas über Religion". In bloemrijke taal behandelt Pestalozzi
hier het groote probleem van godsdienst en zedelijkheid.
I. Het we zen van den god sdi e n s t. Gering is de inhoud van
het geloof: wat zal de mensch van God meer zeggen, dan dat hij goed
en vader is? - maar velerlei zijn vormen: "het geloof van den mensch
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aan God is op aarde zoo verschillend als de lucht en het voedsel van
haar geslachten." "Maar het is niet aan u, mensch onder de betere
zonen, het beeld van God, dat uw broeders, wier kruin de nabijëre
zon verbrandt en wier schedel het koude noorden plat drukt, aanbidden, te bespotten": "Dwaling in den dienst des Heeren is het lot
van den mensch in het Sto!!' "Mensch, waarom haat gij dan uw broeder,
die God niet dient als gij?" "Hoe verschillend gij den Heer dient, ge
dient hem steeds goed, zoo ge kinderen blijft van uw Vader en elkander
liefhebt en elkander helpt den ongelijken dienst van uw God in de
algemeene overeenstemming uwer menschenliefde te heiligen.
II. De eenige ware godsdienst. Uw godsdienst is uw eigen
dienst; daarom is zij voor u slechts in die mate waar, als ze u van nut
is. "Uw heiliging, de vermindering van de zonde, is het doel van uw
dienst; "het beeld van uw God en de woordelijke leer uwer priesters
zijn steeds slechts middelen tot dit einddoel." "Maar al staat ge ook
het laagst aan de trappen van den. tempel der wijsheid, 0 mensch,
zoo verneem het niettemin: Voor menschen is de liefde de eenige ware
godsdienst; uit haar alleen ontspringt het ware geloof van den mensch.
Zij alleen leidt den mensch tot het leven. Waar zij niet is, daar is dood
en verderf op aarde."
lIl. Bet eek e nis van den god sdi e n s t. Wat is de mensch
zonder God? De vrome bedelaar is gelukkiger dan de machtigste
vorst der aarde zonder liefde tot God. "De banden van het leven
zijn banden der deugd, en ze scheuren, waar de mensch niet denkt
aan God." - "Maar wie God vreest, heeft alles op aarde, wijl hij alles
hoopt in den hemel." "Hem schijnt de zon, hem welft zich de sterrenvolle hemel, hem geurt de bloesem van den ochtend; zijner is de
pracht van den dag, zijner de zachtheid van den avond en zijner de
verkwikking en de goddelijke gaven van den nacht." "De zegen des
levens is uw deel, 0 mensch, als gij God vreest, en in het uur des
doods ziet gij hemel en aarde voor u geschapen."
5. "Von der Erziehung". Pestalozzi levert in deze verhandeling een
machtig pleidooi voor de gezinsopvoeding. Het goede gezin bevat alle
gegevens, waardoor een kind natuurlijk en gemakkelijk die vaardigheden,
gezindheden, oordeelen en aanhankelijkheden verwerft, waardoor het
in zijn stand gelukkig en een nuttig medelid der maatschappij wordt.
I. Eer s te pa e dag 0 gis c hef act 0 rin het ge zi n. Een groote
paedagogische factor in het gezin is de bevrediging van de lichamelijke
en zinnelijke behoeften van het kind: "zijn lichamelijke behoeften zijn
de grondslag voor de ontwikkeling van zijn krachten; ze leiden hem
eenvoudig en zonder omwegen tot het dubbele fundament van alle
ware menschelijke wijsheid en deugd, nl. tot dank en liefde, die de
basis van alle menschelijke zedelijkheid is, en tot eigen streven naar
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brood, dat is tot arbeid, die de zedelijkheid en deugd der menschen
op aarde waarborgt."
11. T wee dep a e dag 0 gis c he fa c tor. De tweede belangrijke
opvoedende factor is de deelname aan den huisarbeid. Terwijl anderen
de kinderen hun tijd in vrijheid willen laten doorbrengen en alle
krachten inspannen om spelen te bedenken, die de leegte van deze
vrijheid kunnen vullen, wil Pestalozzi hen aan den huisarbeid laten
deelnemen en eerst na gedaan werk gelegenheid geven voor spel: Het
wezen van alle paedagogische bedoelingen ziet hij (1) in het vast maken
der opmerkzaamheid, (2) het scherpen en oefenen van het beoordeelingsvermogen en (3) de verheffing van het hart tot edele gezindheden; en voor
alle drie is de jeugdige deelname aan gezinsarbeid zeer geschikt. 1. "Arbeid
is de zekerste oefening der opmerkzaamheid, wijl het goed uitvoeren
van het werk zonder voortdurende opmerkzaamheid niet mogelijk is,
en het onderscheidene en ongelijke, dat de huiselijke bezigheden,
waarvoor kinderen geschikt zijn, hun aanbieden, hun vermogen meerdere en ongelijke dingen in eens vast te houden, ontwikkelt. 2. En evenzoo
oefent de mensch over het geheel zijn beoordeelingsvermogen niet
juister, dan wanneer hij vroeg tot velerlei bezigheden wordt gebruikt,
want alle soorten van werk en bezigheden moeten steeds onder omstandigheden en verhoudingen aangepakt en uitgevoe~d worden,
waarin het gebrek aan een juist beoordeelingsvermogen gewoonlijk elk
uur en oogenblikkelijk opvalt. 3. En met betrekking tot de algemeene
veredeling van het hart en de wegbereiding van alle gezins- en burgerdeugd is de beoefening van de kinderlijke gehoorzaamheid in de
bereidwillige dienstvaardigheid tegenover ouders, verwanten en huisgenooten zoo opvallend het zekerst door vroege oefening in huiselijke
bezigheden en kinderlijke deelname aan huiselijke aangelegenheden te
bereiken, dat ik de ontstentenis der bedoelde oefening voor kinderen
door geen andere kenwijze vervangbaar acht." Pestalozzi weet echter
zeer wel, "dat huisarbeid in .de oogen van onzen tijd een veel te verachtelijk ding is, om daarop de betere opvoeding van den burger te
bouwen. - De knapen in onze scholen bekomen groote begrippen van
de bestemming van den menseh, van de rechten van den burger, van
de liefde tot het vaderland, enz. Parturiunt montes, nascitur mus 1).
Wat is dit alles in knapenmond, en in onze eeuw, en in het bederf
van ons gezinsleven?"

4. "CHRISTOPH UND ELSE" ('82).
,. Waarom Pestalozzi dit boek schreef. "Lienhard und Gertrud" had
bij sommigen de eenzijdige opvatting doen postvatten, dat Pestalozzi
1) Zegswijze ontleend aan den Romeinschen dichter Horatius (65-8). Het Nederandsche aequivalent is: de berg baart een muis.
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den dorpsschout alleen verantwoordelijk achtte voor de wantoestanden
in Bonnal; bovendien wilde Pestalozzi de onderwerpen, in zijn eerste
volksboek behandeld, in een ruimer licht beschouwen; daarom schreef
hij zijn "tweede volksboek", "Christoph und Else", dat reeds in Mei '82
verscheen. Voor dit boek koos hij den gesprekvorm.
2. Inhoud. Alle avonden komen de leden van een boerengezin:
Stoffel, de vader; Elsje, de moeder; Joost, de knecht; de kinderen en
de meiden bijeen. Stoffel leest dan een hoofdstuk uit "Lienhard und
Gertrud" en naar aanleiding daarvan ontwikkelen zich gesprekken,
waarin Pestalozzi gelegenheid vindt, zijn denkbeelden over onderwerpen als: de opvoeding in huis en school, de ware volksreligie, de
opvoedende waarde van den arbeid, de gelijkmatige ontwikkeling van
hoofd, hart en hand, uiteen te zetten. De aandacht trekken de 8e-12e
avond, waarin hij bij monde van een ouden, ervaren boer spreekt
over de plichten van den onderdaan tegenover de Overheid, omdat
we daarin zien, wat er van den revolutionair in Pestalozzi geworden is:
De Overheid moet groote macht en ongerept aanzien bezitten, wil in
het land orde, rust en zekerheid heerschen. Ook als ze te ver gaat,
mag haar aanzien, haar macht niet licht worden gekrenkt. "Wanneer
ook uw Overheid buiten den kring harer plichten treden wil, moet
gij steeds daarbinnen blijven en bedenken, dat de Overheid de vader
en gij de kinderen zijt." "Strijd tegen de Overheid is het uiterste,
waarop het een ongelukkig land slechts in geval van nood kan laten
aankomen." Een recht van revolutie wordt wel niet ontkend, maar in
welk geval is zij geoorloofd? "Wie zal deze vraag ooit beantwoorden?
Wie heeft ze ooit beantwoord? Ik voor mij neem hierover de hand
voor mijn mond en zwijg." Zoomin men aan het groote voorschrift:
gij zult uw vader en moeder gehoorzamen, toevoegen zal: zoolang ze
niets verkeerds bevelen, zoomin zal de onderdaan er over onderricht
worden, hoe hij zich tegen een recht en gerechtigheid schendende
Overheid beschermen zal. In dat uiterste geval zal men steeds mannen
vinden, die weten, hoe te handelen. Daarom is het overbodig er over
te spreken.
3. Het geringe succes. Het boek komt in 30 avonden tot het 27e
hoofdstuk van "Lienhard und Gertrud". Voor hij verder ging, wilde
Pestalozzi het resultaat afwachten. Het was niet bemoedigend: "Dit
boek is het volk in het geheel niet in handen gekomen:' Te verwonderen
was dit niet. Ofschoon hij o.a. door het inlasschen van vertellingen
de lectuur tot een aangename, afwisselende had trachten te maken,
was ze toch te zwaar, dan dat de man uit het volk er naar grijpen zou.
De voortzetting bleef dan ook achterwege.
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5. PESTALOZZI EN DE ORDE DER ILLUM}NATEN ('82).
De reusachtige letterkundige arbeid van de jaren '80 tot '82 belette
niet, dat Pestalozzi naar een werkkring bleef uitzien, waarin hij zijn
denkbeelden zou kunnen toepassen. Zijn oog viel daarbij op de in
1776 door Adam Weishaupt, hoogleeraar in het kanonieke recht te
Ingolstadt, gestichte geheime Orde der Illuminaten (Verlichten), die
niet alleen ten doel had aan de verlichting der menschheid te arbeiden,
maar ook haar welzijn te bevorderen. Door deze orde, die ook aan
het Weensche hof invloed had, hoopte hij zijn doel te kunnen bereiken.
Hij trad in '82 of iets vroeger als lid toe. Reeds in Nov. van dat jaar
zond hij bij de Orde een "Memoire, öffentliche Kinder, Züchtlinge und
Verbrecher für den Staat nützlicher zu versorgen" in, in de hoop, dat
het aan keizer jozef II zou worden voorgelegd. Het geschrift werd
hem echter teruggezonden met de opmerking, dat de inhoud niet
nieuw was, noch berekend op de Oostenrijksche toestanden. Daarmee
was zijn hoop langs dezen weg zijn doel te bereiken vervlogen. Hij
trad uit de Orde, die trouwens reeds in '85 verboden werd.
6. "LIENHARD UND GERTRUD IIH ('83).
1. De motieven tot het schrijven. Verschillende motieven dreven
Pestalozzi tot het schrijven van een tweede deel van "Lienhard und
Gertrud": Het was reeds bij het schrijven van het eerste deel zijn
bedoeling geweest "ook de geschiedenis van Hummers gevangenschap
en kerkboete H te leveren. Het probleem van de misdaad hield zijn
geest in dezen tijd onafgebroken bezig: het lag dus voor de hand de
uitbeelding daarvan aan de geschiedenis van den misdadigen schout
te binden. Iselin miste, naar hij Pestalozzi schreef, in het eerste deel
de veraanschouwelijking van den maatschappelijken toestand van den
boerenstand. Eindelijk: wat hij met "Christoph und Else" niet had
kunnen bereiken, kon hij nu op anderen weg trachten te verwezenlijken. - Het boek werd bijna onmiddellijk na het eerste deel begonnen
en verscheen in '83. Pestalozzi droeg het op "aan lselin's schim" met
de woorden: "Schoon ge mijn opdracht aan U bij het eerste deel van
dit boek weggelaten hebt, zoo wijd ik niettemin uw gedachtenis dit
tweede, en zeg thans met tranen, wat ik toen met vreugde zei, dat ik
U achtte, eerde en liefhad, zooals ik weinig menschen op aarde acht,
liefheb en eer:'
2. Het verhaal. Hummel heeft zijn kerkboete gedaan en zit nu in
verzekerde bewaring. Berouwvol opent hij zijn hart voor den predikant,
aan wien hij in dagelijksche gesprekken zijn verleden ontsluiert. Hiervan verbreidt zich de mare in het dorp en de bestuurderen, die allen
meer of minder aan zijn euveldaden deelnamen, vreezen voor ontdekking. Ze komen in een geheime vergadering bijeen en besluiten iemand
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tot den schout te zenden om hem tot zwijgen te bewegen. Als deze
zending mislukt trachten ze de goede bedoelingen van Arner, die de
gemeenteweide onder de armen verdeelen wil, onder de dorpelingen
in verdenking te brengen. Om die verdeeling te voorkomen, geven
ze voor, de gemeenteweide voorloopig niet te kunnen missen, daar
hun voorraad veevoeder te gering is. Arner draagt het onderzoek
daarnaar aan den nieuwen schout op, maar deze legt slechts de willekeurige opgaven van de boeren over. In de volks bijeenkomst, die
Arner bijeengeroepen heeft voor de verdeeling der gemeenteweide en
de bestraffing van de door Hummel aan het daglicht gebrachte vergrijpen, verlangt hij, dat de boeren hun opgaven met hun handteekening
zullen bekrachtigen, maar tegelijk laat hij hun opgaven omtrent veestapel en voedervoorraad controleeren. Nog beproeft hij ze te sparen,
door ze in de pastorie te roepen en ze daar alleen en zonder getuigen
tot erkenning hunner fouten te brengen; doch dit mislukt. In de
vergadering leest nu de schrijver voor, wat er alzoo door hen uit het
slot ontvreemd werd. Nog voor ze zich van hun schrik hersteld hebben,
verschijnt de schout met het resultaat van zijn zooëven ingesteld onderzoek en blijkt hun leugenachtigheid. Er blijft hun niets anders over
dan om vergiffenis te vragen. Arner schenkt hun die, maar niet vóór
ze openlijk voor de gemeente hun schuld beleden hebben. Het boek
besluit met de weergave van Hummel's schokkende levensgeschiedenis.
3. Karakteristiek. Ook dit tweede deel is een "leerzaam" verhaal.
De algemeene strekking is deze: ware wijsheid overwint de hinderpalen, die slechtheid, bijgeloof en domheid aan de zedelijke verheffing
van het volk in den weg leggen. Maar in het bijzonder moet het ons
inlichten over de oorzaken en de behandeling van de misdaad. Die
oorzaken zijn uiterlijke en kunnen ons allen gelijkelijk tot misdaad
brengen. Hoe gemakkelijk kan de beste de slechtste worden en omgekeerd deze de beste. Ziet men dit in, dan ligt deze slotsom voor de
hand: "Maar als we menschen z;ijn en menschen willen blijven, dan
moeten we het met het arme volk der aarde, dat we misdadigers heeten,
anders aanleggen en hun verbetering als de eerste aangelegenheid der
menschheid beschouwen."

7. "LIENHARD UND GERTRUD lIl" ('85).
1. Karakteristiek. Met het derde deel van "Lienhard und Gertrud"
treedt Pestalozz;i uit den kring van het gezinsleven om de grondstellingen
der volksleiding en volksontwikkeling in het algemeen in het oog te
vatten. Het brengt ons, wat we een aanschouwelijke sociale paedagogiek
zouden kunnen noemen: immers het leert ons uit het optreden van
den landvoogd Arner, van Glüphi, een invaliden luitenant, die het
niet beneden zich acht den ongeschikten dorpsschoolmeester te ver-
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vangen, en van den predikant - om van andere personen te zwijgen hoe de ware volksontwikkeling en volksopvoeding moet worden nagestreefd. Daarmee treedt het didactische karakter van het geheele
werk meer en meer op den voorgrond en verliest het steeds meer het
karakter van verhaal. Enkele hoofdzaken mogen hier de rewe passeeren:
2. Armoede en volksontwikkeling. "In het moeras der ellende wordt
de mensch geen mensch", is Arner's overtuiging. Daarom moet de
economische toestand der dorpelingen verbeterd worden. Hij neemt
dan ook tal van maatregelen ter bestrijding van de armoede. De gemeenteweide wordt verdee1d en geiten en vruchtboomen weggeschonken.
Bovendien voert hij een soort spaarsysteem in: elk kind, dat tot zijn
twintigste jaar 10 dubloenen door zijn handenarbeid bespaard heeft,
krijgt daarvoor een klein stuk land levenslang en vrij van tiendrecht
in bezit. Door dezen maatregel worden drank- en pronkzucht bestreden
en bovendien de fabrieksbevolking niet van den veldarbeid vervreemd.
3. Volksopvoeding en school. Al spoedig komt Arner tot het inzicht,
dat aan de oudere bewoners van het dorp weinig te verbeteren valt, dat
het de jeugd is, waarop alle hoop moet worden gevestigd. Daarom beweegt
hij zelf zich steeds meer in den kring der kinderen. Het hoofdmoment
ligt hier evenwel in den arbeid van Glüphi, den nieuwen onderwijzer.
Deze richt de school in naar het voorbeeld van Gertrud's huiskamer. In
deze school, die in dienst staat van de beroepsopleiding, leeren de kinderen
in hoofdzaak werken; het leeren door middel van woorden komt eerst
in de tweede plaats. De verstandelijke vorming wordt daarbij echter niet
verwaarloosd. Glüphi leert de kinderen vóór alles nauwkeurig zien en
hooren; bovendien laat hij ze ook veel rekenen: Goed zien en hooren is
de eerste schrede tot de wijsheid des levens en rekenen de natuurlijke
band, die ons bij het vorschen naar waarheid voor dwaling behoedt, de
grondpijler van de rust en den welstand, die slechts een bedachtzaam
en nauwgezet beroepsleven den kinderen der menschheid schenkt.
4. De godsdienstige opvoeding. Hoe deze moet zijn toont ons de
predikant. Deze laat de kinderen niets meer van buiten leeren: de
mensch verliest weinig als hij woorden verliest. Hij bindt elk woord
van zijn godsdienstonderricht aan hun doen en laten, aan hun omstandigheden en beroepsplichten, kortom aan dingen, die ze op deze
wereld nauw raken. Het is vooral een Christendom van de daad, dat
hij predikt: "Het is vergeefsch, dat gij den arme zegt: Er is een God,
en het weesje: Gij hebt een vader in den hemel; met beelden en woorden
leert géén mensch den anderen God kennen~ Maar als gij den arme
helpt, zoodat hij als een mensch leven kan, dan toont ge hem God;
en als gij het weesje opvoedt, dat is, als wanneer het een vader had,
dan leert ge het den Vader in den hemel kennen, die uw hart zóó
vormde, dat gij het opvoeden moet."
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8. "LIENHARD UND GERTRUD IV" ('87).
1. De handeling. Arner krijgt bezoek van zijn oom, een ouden
generaal, en zijn nicht Sylvia. Deze heeft weinig hart voor het lagere
volk, dat ze als slaven behandeld. Ze is de vertrouwde van Helidor,
den hoveling, die den goedhartigen maar zwakken vorst tegen Arner
tracht in te nemen. In diens pogingen om de toestanden te Bonnal
te verbeteren ziet Sylvia revolutionaire ondernemingen. Haar optreden
tegenover den landvoogd is in hooge mate onbillijk en beleedigend.
Arner, die zich daaraan lijdelijk onderwerpt, wordt dientengevolge
ernstig ziek en komt den dood nabij. De minister Bylifsky, een vriend
en geestverwant van Arner, komt naar het dorp, om een onderzoek
in te stellen. Dit valt geheel in het voordeel van Arner en zijn helpers
uit. Sylvia moet daarom haar lasterlijke aantijgingen intrekken en
Arner wordt weer gezond. Diens eerste gedachte is de voortzetting
van zijn hervormingsarbeid. Met Glüphi en den predikant is hij
overtuigd, dat een nieuwe wetgeving noodig is. Glüphi ontwerpt er
een, die Arner gebruikt als grondslag voor zijn verdere maatregelen.
Ook de andere ministers beginnen zich met Arner's nieuwigheden
bezig te houden en worden langzamerhand van het nut en de uitvoerbaarheid er van overtuigd. Ze weten ten slotte ook de belangstelling
van den vorst er voor te wekken. En als deze met eigen oogen ziet,
welke verbeteringen vooral Glüphi in Sklavenheim, een ander dorp,
in korten tijd tot stand gebracht heeft, is ook hij voor Arner gewonnen.
Te midden der om hem knielende kinderen van Sklavenheim roept
hij uit: "Ik ben overtuigd!"
2. Individu en maatschappij. De handeling van het vierde deel
brengt een verruiming van het probleem der verheffing van het volk:
van gezin en dorp wordt voortgeschreden tot de grootere gemeenschap
van het land. Bij de uiteenzetting van de maatregelen, die hier moeten
worden genomen, gaat Pestalozzi niet uit van de Rousseauaansche
opvatting, dat de mensch van nature goed is. Volgens hem is de mensch
van nature, d.w.z. als hij aan zich zelf overgelaten opgroeit, traag,
onwetend, onvoorzichtig, onbedachtzaam, lichtzinnig, lichtgeloovig,
vreesachtig en buitengewoon gierig. Door de gevaren, die zijn zwakte,
en de belemmeringen, die zijn gierigheid ontmoeten, wordt hij bovendien nog sluw, valsch, wantrouwend, gewelddadig, vermetel, wraakgierig en wreed. Daarom moet de maatschappij uit hem iets anders
maken, dan hij van nature is. De burgerlijke waarde van den mensch
berust op instellingen, zeden, opvoedingswijzen en wetten, die hem in
zijn binnenste veranderen, die hem van driftwezen tot redelijk wezen
verheffen. Zonder deze verandering blijft hij in zijn binnenste, trots
alle innerlijk leege vormen der uiterlijke burgerlijke instellingen, het
zwakke en gevaarlijke schepsel, dat hij in het woud is, een onbevredigde
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natuurmenseh, met alle fouten, zwakten en gevaren van dezen toestand.
Intusschen is het niet gemakkelijk van den driftmensch een redelijk
te maken; het eischt de gansche wijsheid van een menschkundigen
wetgever den mens eh zoover te brengen, dat hij in zijn burgerlijk
leven en in zijn beroep innerlijke bevrediging vindt. Diens taak is het
de maatregelen te overwegen en voor te schrijven, waardoor de hoogere
natuur van den menseh, die in hem sluimert, kan worden ontwikkeld.
3. De sociale en strafwetgeving. Het economische leven van het volk
mag niet aan zich zelf overgelaten worden, zoo leert Pestalozzi hier
in tegenstelling met de physiocraten. Daar het den staat niet onverschillig kan zijn, of er veel dan wel weinig ontredderde huishoudens in het
land zijn, moet op het beheer van de bezittingen van particulieren van
staatswege worden toegezien. Ook mag de staat niet toelaten, dat de
koopman thans de bestaansbronnen van het volk in zijn portefeuille
draagt, zooals vroeger de edelman in zijn laars, en gewoonlijk van zijn
invloed op het volk even weinig gebruik maakt, als vroeger de edelman
van het recht van zijn sporen. Hij moet onvoorwaardelijk ieder, die
in zijn bedrijf menschen, al waren het er maar twintig, bezigheid verschaft, verplichten der regeering rekenschap te geven, wie deze arbeiders
zijn, wat ze werkelijk verdienen, wat ze verdienen konden, als ze hun
werk beter verstonden en vlijtiger waren, hoe ze hun verdiensten
besteden en door welke middelen hij gelooft, dat ze verder zouden
kunnen worden gebracht. Het welzijn van het volk moet worden
gebouwd op de openbaarheid zijner rekeningen; aan niets mag worden
geloofd, dan wat kan worden geteld, gewogen, gemeten en daardoor
voor onderzoek vatbaar is. - Door de zoo geschapen sociale orde is
een rechtsorde mogelijk voor welker instandhouding galg en rad en
galei kunnen worden gemist: waar de menschen in een orde gebracht
en gehouden worden, die voorkomt, dat ze elkander met messen te
lijf gaan, of elkanders huizen in brand steken, daar hooren de misdadigers niet meer aan de galg maar in het ziekenhuis.
4. De school als sociale instelling. Het mag den ouders niet vrijstaan,
uit hun kinderen niets of iets te maken: Welk nut heeft de Overheid,
als het rapalje het recht heeft, zijn kinderen zóó te laten opgroeien
en zóó te verwaarloozen, dat ze, ongeschikt voor elk burgerlijk beroep
en elke broodwinning, niets anders kunnen doen, dan te trachten hun
behoeften te bevredigen op een wijze, die strijdt tegen de burgerlijke
orde? Daarom moet er een streng openbaar toezicht op de gezinsopvoeding worden ingesteld. En heeft men zoo de zegen van een goede
opvoeding ondervonden, dan zal het volk voor goede scholen willen
zorgen. In deze scholen treedt de opvoeding door arbeid sterk op den
voorgrond: zoo ontwikkelt zich ook het verstand het best. Maar daarom
behoeft de onderwijzer nog niet alle bijzonderheden van den beroeps-
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arbeid te kennen: Is iemand in staat het volk ordelijk, bekwaam,
bedachtzaam en vlijtig te maken, dan moet hij het noch eggen noch
ploegen leeren; kan hij dat echter niet, dan arbeidt hij vergeefs met
het te leeren eggen en ploegen. De onmiddellijke beroepsopleiding is
dan ook niet de taak der school; zij mag alleen het contact met het
"noodzakelijkste tt in het leven, de eenvoudige beroepsbezigheid, niet
verliezen.
5. De religie sluitsteen der opvoeding. Een enkel burgerlijke opvoeding
zou voor den mensch echter onvoldoende zijn, als sluitsteen is de
religie noodig. Deze moet men echter wel onderscheiden van de godsdienstleer. De eerste is ontegenzeggelijk goddelijk, maar haar leer gaat
door menschenhanden en menschenmonden en wordt daardoor niet
zelden onzuiver. De godsdienstleer is ook niet het fundament der
burgerlijke orde; veeleer is een gezonde huiselijke en burgerlijke orde
de hechtste steun van ware religie. Het tijdelijke en aardsche is, sedert
de aarde geschapen en de wereld gegrondvest werd, het zuiverste,
zekerste en betrouwbaarste fundament der ware volksreligie geweest;
de dorens en distels, die de Heer des hemels ter oefening van onze
krachten op aarde groeien laat, zijn nog heden als voor 6000 jaar het
beste middel God te leeren kennen, en daarom moet de mensch juist
tot het aardsche worden opgevoed, wijl anders de prikkels tot het
kwade in hem buitengewoon versterkt en de krachten tot het goede
buitengewoon verzwakt worden.
9. MISLUKTE POGINGEN TOT PRACTISCHE
WERKZAAMHEID C87 en '90).
1. Pestalozzi en Zinzendorj. Door den Berner landvoogd Pellenberg,
die gedurende zijn bestuur ('79-'85) op het slot Wildenstein, dat nabij
den Neuhof gelegen was, woonde, en met wien Pestalozzi vriendschapsbetrekkingen onderhield, leerde de invloedrijke Oostenrijksche staatsman graaf Karl von Zinzendorj, een neef van den stichter der Hernhuttersche Broedergemeente, in '83 het eerste deel van "Lienhard und
Gertrud tt kennen. Hij was er zeer mee ingenomen, waarom Pestalozzi
hem ook de volgende deelen onmiddellijk na het verschijnen toezond.
In den brief, die het vierde deel van het "Abc-boek der menschheid"
begeleidde, sprak Pestalozzi de hoop uit, door bemiddeling van Zinzendorf in de gelegenheid gesteld te worden zijn denkbeelden toe te
passen. Het antwoord was ongunstig, wat niet te verwonderen was,
daar Zinzendorf, in weerwil van zijn sympathie voor de verlichting
van het volk, vasthield aan de scherpe scheiding der standen en niets
voelde voor de emancipatie van den boerenstand.
2. Leopold van Toscana (keizer Leopold II). In het voorjaar van '87
zond Pestalozzi zijn roman aan den broeder van Jozef lI, Leopold,
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groothertog van T oscana, die om zijn verlichte denkbeelden bekend was.
Hij ontving daarop de verzekering, dat deze zijn werk genadig aangenomen had, en zijn overige uiteenzettingen over onderwerpen van
volksontwikkeling met belangstelling tegemoet zag. Onmiddellijk
maakte Pestalozzi van het verlof te schrijven gebruik, en hij zond
hem een memorie, waarin hij de in "Lienhard und Gertrud" neergelegde gedachten over de organisatie der burgerlijke opvoeding kort
samenvatte. In Augustus '90, kort nadat Leopold zijn broer als keizer
opgevolgd was, zond Pestalozzi hem door bemiddeling van Zinzendorf
een "Memoire über die Verbindung der Berufsbildung mit den Volksschulen". In den begeleidenden brief bood hij den keizer zijn "geringe
en zwakke, maar eerbiedsvolle en trouwe diensten in diepste onderdanigheid "aan. Tot zijn diepe teleurstelling - welke perspectieven
hadden zich hier voor hem geopend! - ontving hij zelfs geen antwoord.
Politieke moeilijkheden beletten Leopold IJ zich tijdens zijn kortstondig bestuur met de ontwikkeling van zijn volk bezig te houden.

10. DE OMWERKING VAN "LIENHARD
UND GERTRUD" ('90-'92).
1. Karakteristiek. Reeds in '89 schijnt Pestalozzi begonnen te zijn
aan de omwerking van zijn "Abc-boek der menschheid", die in drie
deelen in '90-'92 het licht zag. Welke motieven hem tot deze omwerking aanzetten, weten we niet. Wel zien we, dat het didactische
karakter van het werk nog meer naar voren treedt, en de dichterlijke
inkleeding terugwijkt. Maar dit uiterlijke verschil is van minder
belang. Belangrijker is de verdere ontwikkeling en meer theoretische
inkleeding van de grondstellingen der sociale paedagogiek, die het ons
brengt.
2. Opgaven en middelen der hoogere staatkunde. Als de "groote en
eerste grondstelling van alle maatschappelijk verband" stelt Pestalozzi
de zuiver Rousseauaansche these, dat het wezen van elken staat bestaat
in een vereeniging van het willen en van de krachten der afzonderlijke
leden, en in het bijzonder van de verschillende klassen, tot eenzelfde
doel. Hieruit worden drie hoofdopgaven van den staat afgeleid: 1. zorgvuldige stands- en beroepsopleiding van alle leden van het maatschappelijk verband; 2. opvoeding van alle en vooral van de hoogere
standen tot het besef hunner sociale verplichtingen; 3. behoud van
een zuiver en gezond gevoel van de betrekkingen tusschen de standen
onderling. Dit zijn de doeleinden eener hoogere staatkunde, die als
middelen ter bereiking er van aanwijst: 1. opvoeding; 2. regeering;
3. religie.
1. De v 0 I kso P v 0 e din g. Voor de verbetering van den algemeenen
toestand van het volk is noodig, dat de standen tot economische zelf-
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standigheid geraken. Daarom moet de volksopvoeding op het verwerven dezer economische zelfstandigheid worden gericht. Dit beteekent voor de volksschool, dat zij als "hoofddoel" de broodwinning
moet beschouwen, als "bijzaak" de boekenkennis, m.a.w. dat ook bij
haar de beroepsvorming vóór de schoolvorming moet gaan. De inrichting der school moet daarom een getrouwe nabootsing zijn van de
huiselijke instellingen van Gertrud; huishoudkunde, landbouw en
industrie zijn er de voornaamste onderwerpen van onderwijs. Klaarblijkelijk is hier gedacht aan den toestand van de arme en armste
volksklasse: de hier geteekende volksschool komt dan ook in wezen
overeen met de vroegere Armeninrichting op den Neuhof. Toch ziet
Pestalozzi zeer wel in, dat de algemeene omwenteling van den bedrijfsvorm een hoogere schoolvorming vereischt dan vroeger noodig was:
lezen, schrijven en rekenen moeten ook in de dorpsschool met zorg
worden onderwezen.
Il. Der e ge e rin g. De tweede factor van het sociale leven, de
staatsinrichting, moet rusten op het inzicht, dat alle gezag en macht
in de maatschappij ondergeschikt is aan het recht, en dat de rechten
van de heeren van dezelfde natuur zijn als die van de onderdanen:
beide berusten op wederzijdsche plicht. Derhalve is de mensch niet
vrij; de koning is een slaaf en de burger dient. De mensch wordt niet
vrij geboren, hij wordt als kind geboren, om door onderwerping en
gehoorzaamheid tot dien graad van vrijheid en levensgenot gevormd
te worden, waarop hem zijn toestand, omstandigheden en krachten
op rijperen leeftijd recht geven. De regeering kan in handen van een
eigen regeerenden stand, den adel, blijven, mits deze zich aan de
..nieuwe orde der dingen" aanpast.
lIl. De religie. Waar het in het sociale leven vooral op aankomt, dat is het behoud van het zuivere gevoel der betrekkingen van
de standen onderling. Het middel daartoe is de religie. Van het volk
mag men dan alleen verwachten, dat het het goede doet, als het God
vreest. Maar de mensch is van nature, d.i. in zijn wilden en verwilderden toestand, niet opmerkzaam op God. Hij moet er opmerkzaam op
worden gemaakt. De staat doet dit, als hij den arme in staat stelt als
mensch te leven en het weesje opvoedt, alsof het een vader had.
11. LUDWIG NICOLOVIUS.
1. Kennismaking ('91). Na de teleurstellingen, die Zinzendorf en
Leopold Il hem hadden aangedaan, begon Pestalozzi er aan te twijfelen,
of hij wel ooit in de gelegenheid zou worden gesteld om zijn denkbeelden in practijk te brengen. Zijn eenige hoop was nu nog, dat hij
eenige jongeren zou vinden, met wie hij over zijn levenservaringen
zou kunnen spreken. Deze hoop scheen vervuld te worden door de
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kennismaking met Ludwig Nicolovius. "Lienhard und Gertrud" had
op dezen een zoo sterken indruk gemaakt, dat hij tijdens een studiereis naar Italii: van de gelegenheid gebruik maakte, om Pestalozzi te
Zürich te ontmoeten. Deze noodigde hem uit tot een bezoek op den
Neuhof, waar Nicolovius dan ook eenige dagen vertoefde. Welken
indruk Pestalozzi op hem gemaakt had, kan blijken uit deze woorden,
die hij aan een vriend schreef: "Ik heb met een man kennis gemaakt,
die waarlijk in eIken zin een man is, door de hellevaart der zelfkennis
gelouterd en van apostolischen geest vervuld:' Beide mannen bleven
door wisseling van brieven lange jaren met elkander in verbinding.
Een bijzonder belangrijk document uit deze briefwisseling is Pestalozzi's
brief van 1 October '93, waarin hij zich over zijn religieus standpunt
uitspreekt.
2. De brief van 1 October '93. Dit standpunt mag blijken uit deze
twee citaten. Ik houd "het Christendom voor niets anders dan voor
de zuiverste en edelste modificatie der leer van de verheffing van den
geest boven het vleesch, en deze leer voor het groote geheim en het
eenig mogelijke middel, om onze natuur in het diepste van haar wezen
haar ware veredeling nader te brengen, of, om mij duidelijker uit te
drukken, door innerlijke ontwikkeling der zuiverste gevoelens der liefde
tot heerschappij der rede over de zinnen te geraken." "Ik geloof, het
Christendom is het zout der aarde: maar hoe hoog ik dit zout ook
schat, ik geloof niettemin, dat goud en steen en zand en paarlen hun
waarde onafhankelijk van dit zout bezitten, en dat de orde en het nut
van al deze dingen onafhankelijk ervan in het oog gevat moet worden.
Ik geloof namelijk, dat alle slijk der wereld zijn orde en zijn recht
heeft onafhankelijk van het Christendom, en, vriend, terwijl zich mijn
waarheid op het vorschen naar dit recht en naar deze orde beperkt,
voel ik de grenzen van mijn standpunt volkomen, maar dan vermoed
ik, dat mijn stem zal zijn als de stem van een roepende in de woestijn,
om een andere, die na mij komt, den weg te bereiden."
12. REIS NAAR LEIPZIG ('92).
In het voorjaar van '92 ondernam Pestalozzi naar aanleiding van
een erfenisaangelegenheid een reis naar Leipzig, waar zijn gehuwde
zuster woonde. Het schijnt, dat hij bij deze gelegenheid persoonlijk
kennis gemaakt heeft met Goethe, Wieland en Herder. Ook is er een
aanwijzing, dat hij in dezen tijd Schiller heeft ontmoet: De uitgever
GiJschen wilde in een kalender een geschiedenis der Reformatie opnemen en het schrijven daarvan aan Pestalozzi opdragen. Schiller, die
er een voorrede aan zou toevoegen, raadde hem de opdracht aan een
ander te geven, daar hij vreesde, dat Pestalozzi's behandeling te dor
zou zijn en te weinig getuigen van een vrijen, philosophischen geest.
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Dit oordeel kan niet berusten op bekendheid met Pestaloui's geschriften, die eer een tegengestelde verwachting wettigden. Daarom ligt het
voor de hand aan te nemen, dat het berust op een vluchtige persoonlijke
kennismaking.
IV. POLITIEKE GESCHRIFTEN EN
BEMOEIINGEN (1792-'98).
1. "JA ODER NEIN" ('92-'93).
1. Ontstaan van het geschrift. Aanvankelijk schijnen de geweldige
gebeurtenissen, die %Ïch sinds '89 in Frankrijk afspeelden, Pestalozzi
niet te hebben getroffen. Zijn omwerking van ttLienhard und Gertrud",
de geestelijke moeheid na zijn mislukte pogingen om een practischen
werkkring te verkrijgen, en eindelijk familieomstandigheden, die hem
eenigen tijd in beslag namen, hadden hem belet, aan dit groote gebeuren aandacht te schenken. Dit veranderde, toen hem ter oore kwam,
dat men hem aan eenige leden der Nationale Vergadering voorgesteld
had als den man, die geschikt zou zijn, het Fransche volk in dezen fel
bewogen tijd de waarheid te zeggen. Ook de beschuldigingen geuit
tegen de verlichting en de philosophie, die men voor de revolutie
verantwoordelijk stelde, lieten hem geen rust, en zoo nam hij de pen
op, om een en ander recht te zetten.
2. Eerste gedeelte. Twee punten hieruit brengen we naar voren:
Pestalozzi's beschouwing van de oorzaken der revolutie en zijn vrijheidsbegrip.
I. Deo 0 rz a ken der re v 0 I u tie. In de bewering, dat de philosophie de revolutie zou hebben bewerkt, ziet Pestalozzi een overdrijving.
Niet hun leer is het geweest, die deze verwekte, maar wel de ellendige
toestand van het volk, die het voor hun droomen en onderwijzingen
vatbaar maakte. Wil men de oorzaken der revolutie leeren kennen,
dan moet men die der volksellende opsporen. Pestalow ziet ze in de
verandering van het leenstelsel in het staatsabsolutisme. Onder het
leenstelsel waren de kringen van menschen klein, hun welstand was
binnen deze kringen beperkt, maar juist daardoor meer verzekerd; de
adel hing met zijn gansche kracht aan het recht van zijn burcht, de
burger aan het recht van zijn stad, de boer aan het recht van zijn dorp.
Deze rechten zijn door het nivelleerende absolutisme vernietigd,
zonder dat andere er voor in de plaats kwamen. Zoo hebben de aanspraken der hoven op almacht de rampen te voorschijn geroepen, ..die
men zoo eenzijdig op de kleine schouders der philosophen wilde leggen:'
In plaats van nu te trachten het evenwicht van de rechten der standen
te herstellen, gebruikte men zijn macht, om de ontevredenheid met
geweld te onderdrukken. Daardoor kwam men van kwaad tot erger.
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"Er is geen middenweg: Of Europa moet door despotisme in barbaarschheid verzinken, Of de regeeringen moeten met oprechtheid
treden in wat waar is aan den vrijheidswensch der menschheid."
Il. Het v r ij hei d s beg r i p. Wat is vrijheid? vraagt Pestalozzi nu.
En hij antwoordt: burgerlijke vrijheid is niets anders dan de verzekering van het menschenrecht in den maatschappelijken toestand.
De staat moet de vrijheid der onderdanen verzekeren, niet alleen de
lichamelijke, maar ttveelmeer een door de wijsheid der wetgeving
gevormde kracht van den burger dàt te doen, wat hem als burger in
hooge mate gelukkig, en dàt te beletten, wat hem als zoodanig in hooge
mate ongelukkig zou kunnen maken." Ware vrijheid kan evenmin
gedijep als, zooals het geschiedde, geëxalteerde begrippen van koningsrecht, als wanneer, zooals het is, overspannen begrippen van volksrecht heerschen. ttUW genius", zoo besluit hij dit hoofddeel van zijn
verhandeling, ttbeware u voor de afdwalingen der vrijheid en van het
ongeloof, opdat gij niet in juist die handelwijze volhardt, waaraan uw
koningen zich door de afdwalingen van het despotisme en van het
bijgeloof hebben schuldig gemaakt: t
3. Tweede gedeelte. Zoover had Pestalozz;i geschreven, toen hij vernam, dat hij met anderen tot Fransch eereburger was benoemd (26
Augustus t92). Onmiddellijk herleefde in hem de hoop op een practischen werkkring. In zijn brief van dank aan het Fransche volk schreef
hij dan ook: ttIk kan in het vak der volksopvoeding licht geven als
niemand, en ik geloof, dat het vaderland (Frankrijk) de vereenigde
kennis zoowel als de vereenigde werkzaamheid noodig heeft van mannen, die in dit vak ervaring hebben, om den waren zegen der vrijheid
aan de kleine hutten in het land zuiver te verschaffen. Ik neem daarom
de vrijheid den wensch, het mijne tot dit einddoel bij te kunnen dragen,
uw vaderlandsliefde in tt bijzonder voor te dragen, en mij tot dit doel
aan uw bijzondere goedheid aan te bevelen." Pestalozzits wensch bleef
wederom onvervuld. Maar als Fransch burger achtte hij het toch zijn
plicht tot de rust van zijn nieuwe vaderland mede te werken; daarom
voegde hij aan zijn verhandeling een woord van waarschuwing toe,
waarin hij het afkeurt, dat het, zelf lijdende onder anarchie, zijn vrijheidsideefön aan andere staten opdringen wil.
4. Slotwoord. Langzamerhand kwam Pestalozzi tot het inzicht, dat
een verstandige raad in Frankrijk geen gehoor zou vinden. De radicale
partij had de heerschappij bemachtigd en het hoofd van Lodewijk XVI
viel op 21 Januari t93 op het schavot. In het slotwoord, dat Pestalozzi
na deze gebeurtenis aan zijn verhandeling toevoegde, richtte hij zich
niet meer tot Frankrijk maar tot den Duitschen keizer met de bede een
bevredigenden maatschappelijken toestand te scheppen en de innige
vereeniging der vorsten met hun volken door wettelijke maatregelen
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te bewerken. In Februari '93 sloot hij zijn verhandeling en betitelde
haar: ..Ja oder Nein? Aeusserungen über die bürgerliche Stimmung der
europäischen Menschheit in den obern und untern Ständen. Von einem

freien Mann tt •
2. PESTALOZZI EN FICHTE C93).
1. Bezoek van Fichte, Baggesen en Fernow. In den winter van '93-'94
bracht Pestaloui eenige maanden door in Richterswil, waar hij het
huis bewoonde van zijn afwezigen oom. Hier ontving hij in December
bezoek van den wijsgeer Fichte - dien hij reeds eer in Zürich ten huize
van diens verloofde, een verwante van Pestaloui's vrouw, had leeren
kennen - den Deenschen dichter Baggesen en den schrijver Fernow
uit Weimar.
2. Pestalozzi en Fichte. Bij deze ontmoeting had Pestalozzi gelegenheid met Fichte dieper in te gaan op de politieke vraagstukken, die
beiden interesseerden en tot schrijven hadden gezet. Dit mondelinge
onderhoud overtuigde hem, dat zijn ervaringsgang hem tot denkbeelden
over het menschdom had geleid, die met die der Kantsche philosophie
overeenstemden, een meening die later door anderen werd gedeeld.
Uitdrukkelijk zij vermeld, dat hij noch de geschriften van Kant, noch
die van Fichte had bestudeerd...Van principes en deducties weet ik
niets, ik laat mij enkel aan mijn gevoelens over; deze leveren mij naast
mijn waarnemingen stof genoeg; ik worstel met de taal; de ideeën
liggen in mij diep op den achtergrond; maar ik voel dat juist daardoor
veel of alles warmer te voorschijn komt:' Fichte, die Pestalozzi's ..Ja
oder Nein?" had leeren kennen en vernam, dat hij bezig was zijn
politieke overtuigingen dieper te fundeeren, dan hij in dat geschrift
gedaan had, raadde hem de publicatie van zijn manuscript achterwege
te laten, om eerst de philosophie van zijn politiek te voltooien en in
druk te geven, welke raad door Pestalozzi is opgevolgd.
3. Fernow's oordeel over Pestalozzi. De indruk, dien Pestaloui op
Fernow maakte, geeft deze aldus weer: ..Hij is een man tusschen de
veertig en vijftig, leelijk en pokdalig van gezicht, eenvoudig in zijn
kleeding en in zijn uiterlijk als een landman, maar zoo vol gevoel als
ik weinig menschen ken... daarbij vol voortreffelijke practische
philosophie."

3...MEINE NACHFORSCHUNGEN" C97).
De diepere fundatie van zijn politieke overtuigingen heeft Pestaloui
gegeven in ..Meine Nachforschungen über den Gang der Natur in der
Entwicklung des Menschengeschlechts", waaraan hij ..drie jaar lang met
ongelooflijke inspanning" schreef.
1. De ontwikkelingsgang der menschheid• .. Ik heb ••• in mezelf nagespeurd, wat de gang van mijn leven, zooals hij was, uit mij gemaakt
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heeft, en daardoor trachten na te speuren, wat de gang des levens,
zooals hij is, uit het menschelijk geslacht maakt." In deze woorden
formuleert Pestalozzi de opvatting, dat de ontwikkelingsgang van het
individu de stadia van de geschiedenis der menschheid doorloopt. Het
eerste daarvan is de "natuurstaat", de dierlijke toestand, waarin de
oorspronkelijke menschheid verkeerde. Uit dezen ontstond door de
zucht naar zelfbehoud, die den natuurmensch eigen is, de "maatschappelijke staat". De overgang van den eersten naar den tweeden
had aldus plaats: uit den hulpeloozen natuurtoestand ontstonden
inzicht en kennis, met behulp daarvan het bezit en in het belang
daarvan de maatschappelijke orde, die het aanzijn gaf aan de machtsverhoudingen in haar velerlei graden en vormen.
2. Doel der maatschappelijke instellingen. De oorspronkelijke zin der
maatschappelijke instellingen is de handhaving en verzekering van de
vrijheid, de rechten en genietingen, die onze natuur eischt. De mensch
treedt om geen andere redenen in de burgerlijke maatschappij, dan
om "te genieten, al wat hij als een zinnelijk, dierlijk wezen onvermijdelijk genieten moet, om zijn dagen genoeglijk en bevredigd op deze
aarde te doorleven:' Slechts door de vervulling van dit doel rechtvaardigt de maatschappij haar bestaan.
3. Dit doel wordt niet vervuld. Heeft de maatschappij dit doel vervuld? Om deze vraag te beantwoorden, gaat Pestalozzi achtereenvolgens
na, wat er van de kennis, het bezit, de maatschappelijke orde en de
machtsverhoudingen in de gemeenschap geworden is. I. De hoofden
van velen zijn met vreemde, onbruikbare dingen gevuld. Met de uitgebreidste kennis handelen ze in hun belangrijkste aangelegenheden,
alsof ze niets wisten, en worden droomers, bedelaars en schurken.
1I. Het bezit is Pandora's doos geworden, waaruit alle euvels der aarde
ontspringen. In de handen van weinigen hoopt zich het bezit doelloos
op, velen tot last, anderen een nietig speelgoed, terwijl de massa ontbeert. lIl. De burgerlijke orde, die wel niet, zooals Rousseau leert,
op grond van het maatschappelijk verdrag ontstaan is, maar om haar
doel te bereiken door den geest ervan beheerscht moet worden, wordt
door de aanzienlijken te hunnen gunste misbruikt. IV. In de machtsverhoudingen is de ondergeschikte van zijn natuurlijk recht beroofd.
In de verwachting in ruil voor de noodzakelijke beperking van zijn
natuurlijk streven naar vrijheid de zekerheid zijner toelaatbare en
mogelijke persoonlijke eischen te krijgen, wordt hij bedrogen. Willekeur van de machthebbers en verdrukking der ondergeschikten treft
men allerwege aan. Het is de zelfzucht, die naast de zucht naar zelfbehoud voor onze dierlijke natuur karakteristiek is, die van dit alles
de schuld draagt: "Tirannie is geen slechtheid, het is menschelijke
natuur:'
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4. Waar ligt de schuld? Niet de maatschappelijke instellingen als
zoodanig roepen de aangeduide euvels te voorschijn, het zijn de personen, die ze vertegenwoordigen. "Niet de macht, de mensch, die ze
in de hand heeft, is schuld aan het verderf van zijn geslacht." Alle
gevolgen der macht zijn heilig en goed, zoolang de mensch, die ze in
de hand heeft, trouw is. Maar als de machtsverhouding tot leugen
wordt, als de machthebber zijn verraderlijke handelingen huichelend
verschoont en van de dienenden onder den schijn der zedelijkheid
onvoorwaardelijke onderwerping eischt, als hij dwaasheid en recht aan
zijn belangen ondergeschikt maakt, en zelfs de religie in zijn handen
niets anders wordt dan een ellendige stoplap van een ellendige politie
en van de gebreken van den staat, dan plaatst hij zich daarmee buiten
de grenzen van het recht; hij roept zelf weer den wilden natuurtoestand
te voorschijn, waarin slechts de strijd van allen tegen allen geldt.
5. De weg ter genezing. Maar de mensch is met een losmaking of
vernietiging van het maatschappelijk verband niet gediend; verwisseling van de burgerlijke orde met den oorspronkelijken toestand van
dierlijke vrijheid is niet de juiste weg. En evenmin het tornen aan de
afzonderlijke maatschappelijke instellingen. De genezing moet inzetten
bij de zelfzucht der menschelijke natuur, waaruit de euvels ontspringen.
De kracht en wijsheid der wetgeving moet de eischen onzer dierlijke
natuur binnen de perken houden; zij moet den mensch dwingen te letten op het recht van zijn naaste. Maar daardoor wordt in dezen een
conflict geboren tusschen eenerzijds zijn natuurlijke neigingen en
anderzijds plicht en recht. De opheffing daarvan kan alleen de daad
van hem zelf zijn: ,,slechts als werk van me zelf vermag ik de harmonie
van mezelf met mezelf weer te herstellen." De eigen in mijn innerlijke
natuur gelegde zedelijke kracht kan mij alleen tot den hoogsten trap
verheffen, waarop de zinnelijke natuur met de welwillendheid tegenover anderen en met de eerbied voor hun recht, d.w.z. met de sociale
eischen, volkomen harmoniëert. Zoo ziet Pestalozzi de oplossing van
het hier aan de orde gestelde probleem, de verzoening tusschen onze
natuurlijke eischen en die van de maatschappelijke samenleving in de
verheffing tot een andere, hoogere orde, nl. de zedelijke, welke verheffing
de daad van ons zelf moet zijn.

4. "FIGUREN ZU MEINEM ABC-BUCH" ('97).
1. Aard en doel van dit geschrift. Terwijl Pestalozzi zijn "Nachforschungen" schreef, voltooide hij een manuscript, dat hij omstreeks
'so in aansluiting aan "Lienhard und Gertrud", het "Abc-boek dec
menschheid", begonnen was. Zooals men kinderen het leeren van
het Abc door figuren aantrekkelijker en aanschouwelijker tracht te
maken, zoo wil hij door deze ruim 250 "figuren" - fabels, parabelen,
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vermaningen, vertellingen - "de voornaamste gezichtspunten der staatkunde den mensch nader aan het hart brengen dan door koude philosophie." Bovendien verschafte hij zich door te schrijven "naar de
wetten van den fluisteraar" de gelegenheid veel te zeggen, wat in gewone
taal uitgedrukt met het oog op de censuur niet zonder gevaar voor hem
zou zijn geweest. Het werk werd eerst in '97 onder den titel "Figuren
zu meinem ABC-Buch oder zu den Anfangsgründen meines Denkens"
uitgegeven.
2. Eenige "figuren". Van de "figuren" nemen we het volgende
vijftal op, waarvan de eerste - waarmee de bundel opent - de stemming
waarin Pestalozzi hem schreef duidelijk weergeeft, de laatste - een
der laatste van den bundel - de recensie van het werk door Pestalozzi
zelf is.!. "De menschenschilder. - Hij stond daar; ze drongen om
hem heen, en één zei: Gij zijt dus onze schilder geworden? Gij zoudt
waarlijk beter gedaan hebben, onze schoenen te lappen. Hij antwoordde
hem: Ik zou ze u gelapt hebben, ik zou voor u steenen gedragen hebben,
ik zou voor u water hebben geput, ik zou voor u gestorven zijn, maar
ge waart niet van mij gediend, en er bleef mij in de gedwongen leegheid van mijn vertreden bestaan niets over, dan schilderen te leeren."
Il. "Eik en gras. - De eik zei tot het bodemgras: Gij zijt ondankbaar,
dat gij den zegen van mijn herfstbladeren, die ik alle jaren als een
winterkleed op u leg, niet waardeert. Maar het gras antwoordde hem:
Gij ontneemt mij met stam en kruin mijn recht aan zon, dauwen
regen, en met uw wortels mijn aanspraak op het voedsel van den
bodem, waarin ik sta; laat thans dit genoeg zijn, en praat mij niet nog
van de aalmoes van het winterkleed, dat gij om den wille van uw wortels
genoodzaakt zijt op mijn ellende te leggen." lIl. "Ebonisten- en natuurkracht. - Mijn meester voegt de pracht mijner deelen zoo goed samen,
als 4e natuur het doode wezen uwer vezels; - zoo zei een kunstig
ebonisten-werkstuk tot een eenvoudige schijnwerkerskast. Maar daar
ze beide op een vochtige plaats geplaatst werden, raakte het ebonistenwerkstuk geheel los, en de oude kast bleef in den ongekunstelden
eenvoud van zijn natuurkracht, wat zij er vóór was." IV. "De paddentroost. - Een land werd tot moeras; alles, wat daarin leefde, moest
sterven, padden en wormen trokken er alleen in rond; slechts op een
rots lag nog een ree en een schaap, jammerend den dood verwachtend.
Een pad, die zich beneden in het moeras opblies, kwaakte tot de lijdende
dieren boven: Waarom jammert ge zoo? Sterft in godsnaam, waarom
zijt ge geen padden geworden?" V. "De rotsmassa. - Zij stond plotseling en huiveringwekkend tegenover hen. Een wijle zweeg alles. Toen
begon een gepraat. Eén zei: Als ge nog maar met smaak aangelegd
ware! Een ander: Ik kan niet begrijpen, wat men voor schoons daaraan
zien kan. En nog een ander: Uw woestenij is huiveringwekkend; men
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in het aanschouwen van u tot nar kunnen worden. Laat ons
heengaan!"

5. PESTALOZZl'S POLITIEKE BEMOEIINGEN VAN '94-'98.
1. De onrust in Stäfa. De Fransche revolutie liet niet na ook Zwitsersche gemoederen in beweging te brengen. In verschillende kantons
begon het te gisten. Ook rond het Züricher meer werd het roerig. Het
landvolk voelde zich in zijn schriftelijk gewaarborgde rechten verkort,
"en diende daarom in den zomer van '94 in alle onderdanigheid bij den
Raad van Zürich een verzoekschrift in. Deze weigerde niet alleen aan
de daarin geuite wenschen tegemoet te komen, maar bestrafte bovendien hen, die voor de indiening aansprakelijk konden worden gesteld.
Men wendde zich nu tot de kantons, die eens de oude rechten hadden
gewaarborgd, om bemiddeling. In deze daad zag de Züricher regeering
een begin van revolutie en besloot tot de strengste maatregelen. Zij
liet den 5en Juli '95 Stäfa, het brandpunt van de beweging, door een
aanzienlijke troepenmacht bezetten en de leiders gevangen nemen.
Pestalozzi schaarde zich in deze beweging aan de zijde der verdrukten
en richtte zich met een rechtvaardigend schrijven tot de regeering. Dit
had echter geen resultaat; de leiders werden tot veeljarige gevangenschap veroordeeld. Eerst nadat de Franschen in December '97 hun
invasie in Zwitserland begonnen waren, bond de Raad van Zürich in:
midden Januari '98 stelde hij een commissie in voor het in ontvangst
nemen van verzoeken en wenschen, en aan het eind dierzelfde maand
verleende hij amnestie aan de veroordeelden van '95.
2. De Helvetische Republiek. Den 22 Maart '98 proclameerde de
Fransche opperbevelhebber de Helvetische Republiek. Aan het hoofd
er van kwam een Directorium te staan, bestaande uit vijf leden, waarbij
de uitvoerende macht berustte en de bevoegdheid ministers aan te
stellen. De eerste zorg van het Directorium was, zoo spoedig mogelijk
de eendracht in den lande te herstellen. Hierbij vond ze in Pestalozzi
een krachtigen steun. Deze verhuisde in Mei '98 naar Aarau, den
~etel der regeering, in de hoop door deze in d.:. gelegenheid gesteld
te worden voor zijn vaderland nuttig werk te doen. Nog in dezelfde
maand zond hij het Directorium een vlugschrift, getiteld "Zuruf an
die vormals demokratischen Kantone", waarin hij ernstig tegen tweedracht waarschuwt. Tegenover hun opvatting, dat ze vrij waren en dus
het geschenk der vrijheid niet noodig hadden, plaatste hij het ware
beeld van den vroegeren toestand, toen een paar heeren uit de grootere
kantons het lot van de onderdanen en de betrekkingen tusschen Zwitserland en de vreemde mogendheden bepaalden, en zij achteraf de genomen beslissingen mochten bekrachtigen. Het Directorium besloot dit
vlugschrift te laten drukken, maar daartoe schijnt het niet gekomen
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te zijn. Dezelfde gezindheid spreekt uit de vlugschriften "An Helvetiens
Volk", die wel in druk werden verspreid. Hierin wil hij het volk een
helder begrip van den nieuwen toestand verschaffen. "Ik wil," zoo
spreekt hij het aan, "de grondstellingen der vrijheid en gelijkheid in u
zelf die levende kracht geven, zonder welke ze voor u en mij en voor een
ieder, die weet, wat recht en goed is, als het geloof zonder de liefde,
niets meer zijn dan klinkend koper en een luidend klokje:' Sterk verzette
hij zich in het vlugschrift t,Ueber den Zehnten" dat in Juni '98 verscheen,
tegen de handhaving der tienden, een kerkelijke belasting. Het bondgenootschap tusschen Zwitserland en Frankrijk, dat op 19 Augustus '98
gesloten werd, vond in hem een krachtig verdediger.
3. Het "Helvetische Volksblatt". Onder de door het Directorium
ingestelde ministeries was er ook Mn voor kunsten en wetenschappen.
Aan het hoofd daarvan werd Stapfer gesteld, die tot nu toe professor
aan het politieke instituut te Bern was geweest, een onderwijsinrichting,
waaraan de patricische jeugd voor staatsambten werd opgeleid. Onmiddellijk na zijn optreden, maakte hij ûjn plan tot nieuwe organisatie
van het Helvetische opvoedingswezen bekend. Bovendien richtte hij
een blad op, dat vooral de geestelijke en zedelijke vorming van den
landsman dienen zou. Voor dit "Helvetische Volksblatt" koos hij
Pestalozû als redacteur (Augustus '98). Het kwam er vooral op aan door
dit blad, dat grati~ aan geestelijken, onderwijzers en de regeeringsagenten in de gemeenten verstrekt werd, het volk voor den nieuwen
staat van zaken te winnen en de regeeringsmaatregelen aan te prijzen.
De bijdragen van Pestalozzi hebben dan ook alle deze strekking.
4. Het verzet van Unterwalden. Unterwalden weigerde nog steeds
de eed op de grondwet af te leggen. Het Directorium verzocht den
Franschen dit verzet te breken. Deze rukten in het begin van September '98 het kanton binnen, verbrandden de dorpen en brachten
mannen, vrouwen en kinderen op een gruwelijke wijze om het leven.
Het ergst had Stanz te lijden. Pestalozû schreef over het lot van Stanz
een vlugschrift, en zond het aan de regeering ter publicatie. Deze bleef
echter achterwege, daar er een beoordeeling van het gebeurde in voorkwam, die weinig geschikt was de gemoederen tot rust te brengen.
"Wat Unterwalden overkomen is," zoo schreef hij daarin, "dat kan ons
allen overkomen, als we de algemeene oorzaak van het kwaad, het
gebrek aan inûcht van het volk in deze zaak, niet wegnemen." Hij
verlangde niet minder, dan dat het volk het Franschgeûnde Directorium
erkennen zou en evenzoo het verbond met Frankrijk.
5. De Zwitsersche troepenwerving. Het bondgenootschap met Frankrijk, op zich zelf al niet populair, gaf aanleiding tot nieuwe ontevredenheid, toen de Franschen eischten, dat Zwitserland een leger van 18000
man op de been zou brengen. Men beproefde het in September '98
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met een vrijwillige werving, die echter mislukte. Nu ging men over
tot een gedwongen lichting. Pestalozzi deed alles, om daarvoor stemming te maken. Een door hem geschreven proclamatie liet het Directorium bijna onveranderd drukken en verspreiden. Daarin heette het:
"De oude landsverdediging is ontbonden, en als we ons niet opnieuw
wapenen, dan zijn we in elk geval geen macht, maar een volk, dat
recht, vrijheid, bezit, vrouwen kind aan ieder prijsgeeft, dien het
lusten kon, ze ons te ontnemen:' 11'1 een tempt-ramentvol geschreven
bijblad trachtte hij hèn te weerleggen, die het volk influisterden, dat
de werving alleen ten doel had, Zwitserland onder het Fransche juk
te brengen. Inmiddels opende zich een weg, waarlangs het Pestalozz;i
eindelijk gelukken zou, met de uitvoering van zijn denkbeelden omtrent
de verbetering der volksopvoeding een begin te maken.
V. WERKZAAMHEID IN STANZ (1799).

1. WEESVADER IN STANZ ('99).
1. Vertrek naar Stanz. Einde September '98 verwisselde het Directorium Aarau als zetel met Luz;ern, waarheen Pestalozzi het volgde.
Kort daarna diende hij bij dat lichaam een plan in voor de oprichting
van een armen- en industrieschool. Vooral door den krachtigen steun
van minister Stapfer werd het Directorium er voor gewonnen. Op
18 November besloot het tot de oprichting van een weeshuis te Stanz,
waar sinds de verwoesting door de Franschen honderden kinderen
onverzorgd rondliepen. Den 5den December werd Pestalozzi met de
inrichting en leiding van dat weeshuis belast. Onmiddellijk vertrok hij
naar Stanz;, om op de verbouwing van het nonnenklooster, waarin het
weeshuis gevestigd zou worden, toe te zien. Daarmee was voor Pestalozzi het moment gekomen, waarop hij den arbeid kon beginnen, waarnaar hij sedert den ondergang van zijn Armeninrichting op den Neuhof
zoo vurig had verlangd. Dat hijzelf de beteekenis van deze gebeurtenis
in zijn leven ten volle inzag, blijkt uit den brief aan zijn vrouw, waarin
hij schreef: "Thans kan de vraag, wat mijn en uw lot zal zijn, niet lang
meer twijfelachtig zijn. Ik onderneem een der grootste denkbeelden
van den tijd. Hebt ge een man, die niet miskend is geworden, maar de
verachting en verwerping waard is, waarmee men hem algemeen
behandelt, dan is er voor ons geen redding. Ben ik echter onjuist
beoordeeld en dàt waard, wat ik zelf geloof, dan hebt ge spoedig hulp
en raad van mij te verwachten. Maar thans stil, elk woord van u gaat
mij aan het hart. Ik kan uw eeuwig ongeloof niet dragen. Schrijf mij
dus hoopvol! Gij hebt 30 jaar gewacht, wacht thans nog een kwartaal.
2. Arbeid in het weeshuis. Midden Januari '99 wa') de verbouwing
van het nonnenklooster zoover gevorderd, dat de eerste kinderen konden
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worden opgenomen. In Februari bedroeg hun aantal 62, later in het
voorjaar 80. Pestalozzi werkte dag en nacht met bovenmenschelijke
inspanning. Daarbij volgde hij geen vast plan; wel streefde hij naar
een bepaald doel: hij wilde de sluimerende krachten in de kinderen
wekken en deze tot bruikbare menschen opvoeden. Hoe dit doel moest
worden bereikt, stond hem nog niet helder voor den geest; door ervaring
trachtte hij den weg er naar op te sporen. Daarom kon hij in dit stadium
nog geen medewerkers gebruiken en bestond zijn personeel alleen uit
een huishoudster. Vast stond dat de gezinsverhouding de grondslag
moest zijn, waarop de opvoeding moest rusten: Pestalozzi ging dan
ook met de kinderen om als een vader. Voor zijn eigenaardige werkwijze had de omgeving geen begrip, en al spoedig werden er klachten
vernomen. Men wendde zich zelfs tot het Directorium, maar dit was
door de politieke gebeurtenissen buiten staat, aandacht aan deze aangelegenheid te schenken.
3. Einde van Pestalozzi's arbeid in Stanz. Toen de tweede coalitieoorlog einde '98 begonnen was, koos de oppositie tegen het heerschende
regime, waarvan Grauwbunderland de hoofdhaard was, openlijk partij
voor Oostenrijk. Het krijgsgeluk was aanvankelijk met de Oostenrijkers
en de Franschen trokken naar Unterwalden terug. Daarbij werd het
nonnenklooster te Stanz tot hospitaal ingericht en Pestalozzi moest
het met zijn kinderen in Mei '99 verlaten. Hij begaf zich naar Bern,
waarheen het Directorium inmiddels zijn zetel verplaatst had, om bij
de hand te zijn, zoodra het weeshuis weer zou kunnen worden voortgezet. Deze voortzetting liet zich niet lang wachten. Den 4den Juli
reeds berichtte Truttmann, de regeeringscommissaris van Unterwalden, aan het Directorium, dat er weer 22 kinderen in het weeshuis
waren. Stapfer wilde nu Pestalozzi opnieuw met de zorg voor het
weeshuis belasten, maar het verzet tegen diens herbenoeming was zoo
sterk, dat hij zijn plan moest laten varen.

2. PESTALOZZl'S BRIEF OVER ZIJN
VERBLIJF IN STANZ ('99).
, • .,Pestalozzi und seine Anstalt in Stanz" (1807). Pestalozzi vertoefde in Bern eenigen tijd bij zijn vriend Fellenberg, den zoon van
den vroeger vermelden landvoogd. Daar leerde hij door Stapfer's
secretaris Fischer, die eveneens van een verbetering der volksopvoeding
droomde, Zehender kennen, die hem hoogelijk vereerde en hem tot
herstel van zijn krachten meenam naar de badplaats Gurnigel. Hier
schreef Pestalozzi in den vorm van een brief aan een vriend een verhandeling over zijn arbeid in Stanz. Dit geschrift in '99 geschreven,
werd eerst in 1807 gepubliceerd onder den titel .,Pestalozzi und seine
Anstalt in Stanz".
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2. Waarom geen medewerkers. Pestalozzi opent den brief met het
verhaal van de oprichting van het weeshuis, daarna zet hij uiteen,
waarom hij er geen medewerkers gebruiken kon. Ontwikkelden kon hij
niet gebruiken, omdat ze hem niet begrepen. Het grootste bezwaar
hadden ze tegen ..de gedachte en de mogelijkheid harer uitvoering,
geen kunstmatige hulpmiddelen, maar alleen de de kinderen omringende
natuur, hun dagelijksche behoeften en hun steeds levendige be2;Ïgheid
zelf als middelen ter hunner opvoeding te benutten. En toch was het
juist deze gedachte, waarop ik de gansche uitvoering van mijn onderneming baseerde. u Met onontwikkelden was natuurlijk nog minder uit
te richten • .. Ik had geen bepaalden en vasten draad, dien ik een helper
in de hand had kunnen geven, en evenmin een feit, een voorwerp
van aanschouwing, waaraan ik mijn idee en mijn gang had kunnen
ver2;Ïnnelijken:' ..Er kon mij in dezen staat van zaken werkelijk niemand
helpen. Ik moest me zelf helpen. u
3. Het doel van de proef. Vervolgens staat Pestaloz2;Ï stil bij het doel
van zijn proef... Ik wilde eigenlijk door mijn proef bewijzen, dat de
voortreffelijkheden, die de gezinsopvoeding heeft, door de openbare
moeten nagebootst worden, en dat de laatste slechts door de nabootsing
van de eerste voor het menschelijk geslacht waarde heeft. Schoolonderwijs zonder omvatting van den ganschen geest, dien de menschenopvoeding behoeft, en niet op het gansche leven der ge2;Ïnsverhoudingen
gebouwd, leidt in mijn oogen niet verder, dan tot een kunstmatige
verschrompelingsmethode van ons geslacht. Elke goede menschenopvoeding eischt, dat het moederoog in de huiskamer dagelijks en
uurlijks elke verandering van den zieletoestand van haar kind met
zekerheid in 2;Ïjn oog, op zijn mond en zijn voorhoofd leze. Ze eischt
wezenlijk, dat de kracht van den vader zuivere, en door het aanwezig
zijn van den ganschen omvang der ge2;Ïnsbetrekkingen, algemeen bezielde
vaderkracht 2;Ïj. Hierop bouwde ik. Dat mijn hart aan mijn kinderen
hangt, dat hun geluk mijn geluk, hun vreugde mijn vreugde is, dat
moesten mijn kinderen van den vroegen morgen tot aan den laten avond
in elk oogenblik op mijn voorhoofd zien en op mijn lippen voorgevoelen. tt
4. De zedelijke opvoeding. Maar Pestaloz2;Ï ontmoette bij 2;Ïjn arbeid
vele moeilijkheden. Deze bespreekt hij nu achtereenvolgens om dan
over te gaan tot de methode van zedelijke opvoeding, die hij in zijn
groote ge2;Ïn volgde. De elementaire zedelijke opvoeding omvat drieërlei:
(I) ..het voortbrengen van een zedelijke gemoedsstemming door zuivere
gevoelens; (11) zedelijke oefeningen door zelfoverwinning en inspanning
in dat, wat recht en goed is; en eindelijk (111) de bewerking van een
zedelijk inzicht door het nadenken over en vergelijken van de rechtsen zedelijkheidsverhoudingen, waarin het kind reeds door 2;Ïjn bestaan
en zijn omgevingen staat."
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1. Het wekken van een zedelijke gemoedsstemming.
Het was onmogelijk bij de gegeven teugelloosheid der kinderen en hun
verdorvenheid door strakheid, den dwang van een uiterlijke orde en fatsoenlijkheid op te leggen, of door een inpreeken van regels en voorschriften hun innerlijk te veredelen. "Noodwendig moest ik eerst hun innerlijk
zelf en een rechtschapen en zedelijke gemoedsstemming in hen wekken
en bezielen, om ze daardoor ook voor het uiterlijk werkzaam, aandachtig,
welwillend, gehoorzaam te maken. Ik kon niet anders, ik moest op
de verheven grondstelling van Jezus Christus bouwen: ,maakt eerst het
inwendige rein, opdat ook het uitwendige rein worde.'" Pestalozû
streefde er dan ook naar, "de kinderen door de eerste gevoelens van
hun bijeenûjn en bij de eerste ontwikkeling hunner vermogens tot
broers en zusters te maken, het huis in den eenvoudigen geest van
een groot geûn samen te smelten, en op de basis van een zood ani ge
verhouding en de daaruit ontspringende stemming het rechtschapen
en zedelijk gevoel algemeen te bezielen." Hij bereikte dit doel vrij goed:
"Men zag in korten tijd zeventig zoo verwilderde bedelkinderen met
een vrede, met een liefde, met een oplettendheid en hartelijkheid onder
elkander leven, als in weinige kleine gezinnen tusschen de kinderen
wordt aangetroffen." De gevoelens moesten eerst ervaren worden,
voor er over gesproken werd. "Ik heb mijn kinderen oneindig weinig
verklaard; ik heb ze noch moraal, noch religie geleerd; maar als ze
stil waren, zoodat men eIken ademtocht hooren kon, dan vroeg ik ze:
,Wordt ge niet verstandiger en braver, als ge zóó ûjt, dan wanneer
ge leven maakt?'" Zoo was het, dat ik levendige gevoelens van elke
deugd vooraf liet gaan aan het spreken over die deugd; want ik achtte
het verkeerd met kinderen over iets te spreken, waarvan ze ook niet
weten, w~t ze zeggen."
11. Zedelijke oefeningen en lichamelijke kastijding.
Aan deze gevoelens knoopte Pestalozû "oefeningen in zelfoverwinning,
om ze daardoor onmiddellijke toepassing en vastheid in het leven te
geven." "De stilte, die ik eischte, als ik er was en onderwees, was mij
een voornaam middel voor mijn doel, en evenzoo het vasthouden aan
de lichaamshouding, waarin ze ûtten moesten." Zijn ervaringen leerden
hem, "dat de gewenningen aan de eenvoudige gedragslijn van een
deugdzaam leven oneindig meer tot de werkelijke opvoeding van goede
vaardigheden bijdragen, dan alle onderwijûngen en preeken, die
zonder ontwikkeling van deze vaardigheden gelaten worden." In
sommige gevallen maakte Pestalozû ook gebruik van de lichamelijke
kastijding: "Als zich intusschen hardvochtigheid en ruwheid bij de
kinderen vertoonde, dan was ik streng en gebruikte lichamelijke
tuchtigingen." "De paedagogische grondstelling, den geest en het
hart van een schare kinderen met enkel woorden aan zich te onder-
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werpen, en zoo den indruk van lichamelijke straffen niet noodig te
hebben, is wel uitvoerbaar bij gelukkige kinderen en in gelukkige
omstandigheden, maar in het mengsel mijner ongelijke bedelkinderen,
op hun leeftijd, bij hun ingewortelde gewoonten, en bij de behoefte
door eenvoudige middelen zeker en snel op allen in te werken, bij
alles een doel te bereiken, was de indruk van lichamelijke straffen
belangrijk en de vrees, daardoor het vertrouwen der kinderen te verliezen, is geheel onjuist. Het zijn niet afzonderlijke, zeldzame handelingen, die de gemoedsstemming en denkwijze der kinderen bepalen;
het is de massa der dagelijks en uurlijks herhaalde en voor hun oogen
staande waarheid van uw gemoedsgesteldheid en van den graad uwer
genegenheid vóór of afkeer tègen hen zelf, wat hun gevoelens voor u
beslissend bepaalt; en zóó, als dit geschiedt, wordt elke indruk der
afzonderlijke handelingen door het bestaan dezer algemeene gemoedsstemming der kinderen bepaald. Straffen van vader en moeder maken
daarom zelden een slechten indruk. Geheel anders is het met de straffen
der school- en andere onderwijzers, die niet dag en nacht in geheel
zuivere verhoudingen met de kinderen leven en een gezin met ze
vormen. Dezen ontbreekt het fundament van duizend het hart der
kinderen aantrekkende en vasthoudende omstandigheden, welker gemis
ze den kinderen vreemd en voor hen tot geheel andere menschen
maakt als hun diegenen zijn, die door den ganschen reinen omvang
dezer verhouding met hen verbonden zijn. Geen mijner straffen verwekte koppigheid; ach, ze verheugden zich, als ik hun een oogenblik
daarna de hand bood en ze weer kuste. tt
Hl. He t kwe e ke n van ze del ij k i nzi ch t. Pestalozzi's methode om den kinderen voorstellingen en begrippen van recht en plicht aan
te brengen berustte, evenals die in beide voorgaande gevallen ..geheel
op de dagelijksche aanschouwingen en ervaringen van hun kring. Als
ze b.v. babbelden en er leven was, dan beriep ik mij slechts op hun
eigen gevoel, of het mogelijk zij, zóó te onderwijzen:' Door het groote
getal der kinderen kon hij veel niet toestaan, wat in kleine gezinnen
kon worden geduld; dan toonde hij hun het groote verschil tusschen
beide toestanden en beriep zich op hen, of dit of dàt onder de gegeven
omstandigheden mogelijk of toelaatbaar was. Hun aantal gaf hem ook
telkens gelegenheid aanschouwelijk te maken, wat schoon en wat
leelijk, wat recht en onrecht is. Ook de levendige beelden van den
toestand, waarin ze later komen moesten, maakten grooten indruk op
hen. Hij toonde ze bij elke soort van fouten, waartoe ze leiden moest,
en evenzoo de gevolgen van het goede.
5. Het onderwijs. Ten slotte staat Pestalozzi in zijn brief stil bij het
onderwijs. Voorop stelt hij eenige algemeene gezichtspunten om dan
bij de bijzonderheden van zijn onderwijs te verwijlen.
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I. A I gem een e ge Z i c hts p u n ten. Hij plaatst het leeren der
kinderen, waarbij de vorm van een volkomen goede schoolinrichting
van zelf buitengesloten was, onder het hoogere gezichtspunt, hun
betere gevoelens te wekken, en de natuurlijke verhouding, waarin ze
onder elkaar en onder zijn zorg leefden, met volle kracht op ze te laten
inwerken. Het onderwijs door middel van de taal acht hij van betrekkelijk weinig belang. Hij beoogde het leeren met het arbeiden,
de onderwijs· met de industrie-inrichting te verbinden en beide met
elkander te versmelten. Maar hij kon dit denkbeeld niet uitvoeren,
daar hij daarvoor nog in 't geheel niet ingericht was. En ook dit was
hem duidelijk, dat .,vóór van een zoodanige versmelting sprake kon
zijn, eerst de elementaire vorming van het leeren en die van het arbeiden
in haar zuivere scheiding en zelfstandigheid opgesteld, en de bijzondere
natuur en eischen van elk dezer takken duidelijk gemaakt moesten
zijn." Reeds bij dit begin beschouwde hij de werkzaamheid der kinderen
meer als lichamelijke oefening tot den arbeid, dan als middel tot het
behalen van winst uit den arbeid. In het eigenlijke leeren zag hij
oefening der zielsvermogens, en hij hield het er voor, dat hierbij de
oefening der opmerkzaamheid, der bedachtzaamheid en van het geheugen aan die van het oordeelen en besluiten moet voorafgaan, daar
de eerste stevig gefundeerd moeten zijn, voor de laatste bewaard
kunnen worden voor het gevaar van oppervlakkigheid, aanmatiging en
misleiding.
11. Bij zon der h ede n. Door deze grondstellingen geleid trachtte
Pestalozzi niet, het ver te brengen in spellen, lezen en schrijven, maar
door de oefening daarin hun zielsvermogens veelzijdig en krachtig te
ontwikkelen. Hij liet ze zelfs de moeilijkste woorden als ephraim,
bucephal, aphorismus uit het hoofd spellen, voor ze nog een letter
kenden. Als uitgangspunt nam hij lettergrepen van twee letters; de
tweede reeks bestond uit lettergrepen van drie letters; de derde uit
samenvoegingen van vier en vijf letters; dan volgde het spellen van
woorden als genoemde, waarbij van een eenvoudig begin werd uitgegaan
b.v. eph, ephra, ephraim. Men denke zich het bevattingsvermogen,
waarover de kinderen bij deze oefeningen moesten kunnen beschikken.
Hij toonde een reeks eerst op papier, als zij volkomen uit het hoofd werd
gespeld. Bij het schrijven stond hij zeer lang stil bij drie, vier letters,
die de grondtrekken van vele andere bevatten . .,Overal was mijn grondstelling: het onbeduidendste, dat de kinderen leerden, tot volkomenheid
te brengen en nooit in iets achteruit te gaan; ze geen woord, dat ze
eenmaal geleerd hadden, te laten vergeten; geen enkele letter, die ze
goed geschreven hadden, ooit weer slechter te laten schrijven. Ik was
met de langzaamsten geduldig, maar als één iets slechter deed, dan het
het reeds gedaan had, was ik streng." Al spoedig bevorderde hij de
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vluggere leerlingen tot zijn helpers en medewerkers; ze leerden de
zwakkeren, wat ze zelf geleerd hadden. Bij alles was het zijn doel de
leermiddelen zoo te vereenvoudigen, dat elk gewoon mensch gemakkelijk er toe te brengen zou zijn, zijn kinderen zelf te onderwijzen en op die
wijze de scholen voor het onderwijs in de eerste elementen bijna overbodig te maken. De moeder, de lichamelijke voedster, wilde hij zoo
maken tot de geestelijke voedster van haar kind.
VI. ARBEID IN BURGDORF EN MÜNCHENBUCHSEE (1799).

,. WERKZAAMHEID IN BURGDORF (1799-1804).
,. Aan diverse scholen. Stapfer, aan wien het niet gelukt was Pestalozzi voor het weeshuis van Stanz te behouden, trachtte nu hem op
een andere wijze te helpen. Hij besloot tot de oprichting van een
Helvetisch onderwijzersseminarie, waarvan Pestalozzi de leiding zou
hebben. Maar deze bedankte: hij wilde "de idee van beter volksonderwijs eerst in een kinderschool beproeven." Stapfer verschafte hem nu
het verlof om dit bescheiden plan in Burgdorf te verwezenlijken.
Pestalozzi kreeg vrij wonen in het slot, waar ook Fischer zijn intrek
nam, die in zijn plaats met de oprichting van de kweekschool belast
was. Hij begon zijn arbeid in Juli '99 ten huize van den schoenmaker
Dysli, die de dorpsschool hield, met de helft van diens leerlingen.
Aangenaam was de verhouding tusschen beide mannen niet, en zoo
was het voor Pestalozzi een uitkomst, toen hij verlof kreeg zijn proef
in de school van juffrouw Stähli voort te zetten. Hier ontving hij in
Januari 1800 bezoek van Herbart, die gelegenheid vond hem in zijn
arbeid gade te slaan. Deze hoorde de kinderen in koor spreken en zag,
hoe ze daarbij ook met de handen bezig waren; bij het schrijven hielden
ze hoornen blaadjes met ingekraste letters in de handen, waarnaar ze
hun eigen werk konden verbeteren; zesjarige kinderen teekenden lijnen
en cirkels op papier; het viel hem op, hoe Pestalozzi onophoudelijk
zinnen, definities en woorden voorsprak, die de kinderen herhaalden.
In het voorjaar verwisselde Pestalozzi deze school met de tweede
jongensschool.
2. De slotschool. Belangrijke veranderingen waren het gevolg van
Fischer's dood. Deze had zijn opdracht, de stichting van een kweekschool, door de ontstentenis van leerlingen niet kunnen vervullen. Het
was hem echter gelukt in het slot een kleine school op te richten, die
bestond uit eenige kinderen uit Appenzell, die door den oorlog hun
ouders hadden verloren, en door den jeugdigen onderwijzer Krüsi naar
Burgdorf waren gebracht. Krüsi werd nu Fischer's leerling; maar
slechts voor korten tijd, daar deze, door een ernstige ziekte aangetast,
het stadje al spoedig verliet. Krüsi sloot zich nu nauwer bij Pestalozz;i
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aan om zich na Fischer's kort daarop gevolgden dood ( 4 Mei) geheel
met hem te vereenigen. Pestalozzi verzocht nu der regeering zijn aldus
vergroot leerlingenaantal in het slot te mogen onderbrengen, welk
verzoek 23 Juli werd toegestaan. De veranderde omstandigheden verlangden uitbreiding van personeel en zoo zien we in het slot al spoedig
Tobier en Buss met Pestalozzi en Krüsi samenwerken. Nu vatte Pestalozzi zijn oude plan weer op een opvoedingsinrichting te stichten.
Belangrijken steun vond hij daarbij van de "Gesellschaft van Freunden
des Erziehungswesens" in Juni 1800 door Stapfer opgericht. Ook de
regeering bleef niet achter en zoo kon Pestalozzi in het begin van 'Ol
den grondslag leggen van het Burgdorfer instituut, dat ook een pensionaat en een kweekschool omvatte.
3. Het Burgdorfer instituut. In '03 omvatte het instituut 160 leerlingen en 20 onderwijzers. Pestalozzi was voor allen een vader. Zijn
liefdevolle geest beheerschte het geheel. Alle dagen verrichtte hij zelf
het morgengebed. Een bezoeker uit Halle bericht: "Hij maakt het kind
met een warmte en voorzichtigheid zonder grenzen op dat opmerkzaam,
wat het in den loop van den dag moet doen en laten, als het handelen
wil, zooals Christus in zijn omstandigheden handelen zou. Hij vraagt
's avonds met een teederheid, met een aandrang en met een nauwgezetheid zonder weerga, wat het van het beloofde gedaan en wat het
daarvan nagelaten heeft. Hij vermaant en bidt, waarschuwt en wijst
terecht, berispt en prijst zóó innig, zóó liefdevol, zóó weemoedig, zóó
meesleepend, als men het zelden hoort." EIken avond om 9 uur hield
hij met zijn onderwijzers een bespreking over de in den loop van den
dag opgedane ervaringen. Ijverig werkten allen aan de samenstelling
van nieuwe onderwijsmethoden voor alle leervakken; maar slechts
geleidelijk kwam men daarin tot helderheid en vastheid.
4. Politiek intermezzo. De aristocratisch-federalistische partij verfoeide
het unitarische regime, en werd slechts door de aanwezigheid van de Fransche troepen in bedwang gehouden. In Juli '02 trok Napoleon zijn troepen
plotseling uit Zwitserland terug en de burgeroorlog ontbrandde.Pestalozzi
achtte het ook nu zijn plicht, zijn stem te laten hooren. Hij zond zijn
"Ansichten über die Gegenstände, auf welche die Gesetzgebung Helvetiens
ihr Augenmerk vorzüglich zu richten hat" in het licht, waarin hij de
ons uit vroegere geschriften bekende grondstellingen ontwikkelde. Het
geschrift miste elke uitwerking. - In October van hetzelfde jaar gelastte
Napoleon een wapenstilstand tusschen de strijdende partijen en het
zenden van afgevaardigden naar Parijs, om met hem over een nieuwe
grondwet te beraadslagen. In die afvaardiging, consulta genoemd, werd
ook Pestaloz;zi gekozen, die op 30 October op reis ging. Maar de invloed
der consulta was gering. Napoleon besliste over de grondbeginselen
der grondwet en decreteerde, dat Zwitserland een statenbond van 19
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kantons ~ou ~ijn. Op Kerstdag '02 diende Pestalo~~i bij de consulta een
memorie in, waarin hij eischte: gelijke politieke rechten voor allen;
afschaffing der tienden; de invoering van een progessieve inkomstenbelasting met vrijstelling van alle inkomens, die minder dan 3 maal de
laagste waarde van 365 dagloonen bedroegen. Daar het federalisme toen
reeds ge~egevierd had, had dit geschrift meer het karakter van een
protest dan van een voorstel. Begin Februari keerde hij naar Burgdorf
terug, om zijn arbeid aan het instituut weer op te nemen.
5. De overplaatsing van het instituut. Maar de dagen van het Burgdorfer instituut waren geteld. Door de opheffing van de Helvetische
Republiek en het herstel van de souvereiniteit van de kantons kwamen
de~e weer in het be~it van de gebouwen en onroerende goederen, die
nationaal be~it waren geweest. Burgdorf kwam weer bij Bern, welks
regeering het slot voor andere doeleinden bestemde en Pestaloui voor
~ijn instituut het slot van Münchenbuchsee toewees. Einde Juni had
de overplaatsing plaats met 70 leerlingen en 8 onderwij~ers.
2. DE BURGDORFER GESCHRIFTEN.
In een geschrift, dat voor de .. Gesellschaft von Freunden des Erziehungswesens" bestemd was en dat Niederer later uitgegeven heeft
onder den titel "Die Methode, eine Denkschrift Pestalozzi's", gaf
Pestaloui midden 1800 een eerste beknopte uitee~etting van de grondbeginselen zijner methode. Een half jaar daarna verscheen ~ijn paedagogische hoofdwerk "Wie Gertrud ihre Kinder lehrt" ('Ol). Onmiddellijk
in aansluiting bij dit werk begon hij de uitgave van de elementaire
boeken, die bij zijn onderwijsmethode behooren. Tijdens ~ijn verblijf in
Frankrijks's hoofdstad, ~ette hij, midden December '02, ~ijn denkbeelden voor ~ijn Parijsche vrienden uiteen in .. Wesen und Zweck der
Methode", in de hoop daardoor de verbreiding zijner methode in
Frankrijk in de hand te werken. Dit resultaat had het geschrift echter
niet. Nog in het~elfde jaar kwam een manuscript gereed, dat niet werd
gedrukt, maar waarvan later twee brokstukken werden gepubliceerd
onder de titels ..Epochen" en ..Religiöse Menschenbildung, Pestalozzi's
Blicke auf Christus und seine Lehre."
3. I. "DIE METHODE" ('00).
Pestalo~~i ~et in dit geschrift, dat gedeeltelijk woordelijk in den
vierden brief van ..Wie Gertrud" opgenomen, gedeeltelijk in de~en en
den vijfden brief verwerkt is geworden, voorop, dat hij het onderwijs
wil psychologiseeren. Daarmee sprak hij inderdaad het meest karakteristieke en het vruchtbaarste beginsel van ~ijn methode uit, het eenige
juiste beginsel van· alle methodiek, en dit met een scherpte als geen
paedagoog vóór hem gedaan had. De innerlijke en uiterlijke vorm van
het onderwijs moet op de wetten gebouwd worden, volgens welke de
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menschelijke geest georganiseerd is en zich ontwikkelt. Het leeren zal
daardoor vereenvoudigd worden, zoodat physieke, geestelijke en
zedelijke vorming ook bij de laagste standen kan worden verbreid.
Aanschouwing is de grondslag van alle onderwijs; taal, teekenen,
schrijven, rekenen en meten ûjn er de voornaamste middelen van.
Eerst kennis der zaken, dan de namen. De natuur is eerste en laatste
schoolboek.
4. Il. "WIE GERTRUD IHRE KINDER LEHRTtt ('01).
,. Titel en inhoud. De titel" Wie Gertrud ihre Kinder lehrt", zoowel
als de ondertitel "Ein Versuch den Müttern Anleitung zu geben, ihre
Kinder selbst zu unterrichten", drukken duidelijk het doel uit, dat
Pestalozû met zijn methode wilde bereiken: het "verwaarloosde volk
het geûnsonderwijs weer mogelijk te maken, en elke moeder, wier hart
voor haar kind klopt, door haar trapsgewijze daartoe te verheffen, haar
tot aan het einde mijner elementaire oefeningen zelfstandig te kunnen
volgen en ze met de kinderen te kunnen beoefenen." De inhoud is
echter geen lectuur voor iedereen. De eerste drie van de veertien aan
den uitgever Gessner gerichte brieven, waaruit het bestaat, geven een
historische inleiding tot de rest van het werk, de uiteenzetting van de
elementaire methode. Deze omvat het onderwijs en de zedelijk-religieuze
vorming. Het onderwijs zelf is tweeërlei: het aanbrengen van inûcht
en kennis en het aankweeken van vaardigheden. Bij de bespreking van
het aanbrengen van kennis en inûcht ontwikkelt Pestalozû eerst de
grondstellingen van een algemeene psychologische methode; dan spoort
hij de elementaire middelen van het onderwijs op, om vervolgens bij
elk daarvan uitvoerig stil te staan; eindelijk volgt een uitvoerige bespreking van het beginsel der aanschouwelijkheid.
2. De grondstellingen van het onderwijs. Voorop stelt Pestalozû,
dat de onderwijskunst in haar geheele doen moet aansluiten bij de
natuur; ze kan "aan het wezen van den vorm, waardoor ons geslacht
zich van verwarde aanschouwingen tot duidelijke begrippen verheft"
niets toevoegen; haar geheele doen is met dat der natuur één en hetzelfde. Een oogenblik is het dan alsof Comenius aan het woord is, die
uit het uiterlijk natuurgebeuren (den groei van een boom) zijn methodische voorschriften afleidt. "Het mechanisme der ûnnelijke menschelijke natuur is in zijn wezen aan dezelfde wetten onderworpen, volgens
welke de physische natuur algemeen haar krachten ontplooit. Volgens
deze wetten moet alle onderwijs het belangrijkste van een leervak
onuitvoerbaar diep in het wezen van den menschelijken geest inprenten,
dan het minder belangrijke slechts geleidelijk maar met onafgebroken
kracht aan het belangrijke aanknoopen, en al haar deelen, tot aan het
uiterste van het vak, in een levenden, maar evenredigen samenhang er
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mee vasthouden." Maar dan keert hij zich tot de physisch zinnelijke
natuur van den mensch om daar de wetten te ontdekken, waaruit een
alge mee ne psychologische onderwijsmethode kan worden opgebouwd.
Als zoodanige stelt hij er vijf op: I. Leer uw aanschouwingen ordenen
en het enkelvoudige voltooien, voor ge tot het samengestelde voortschrijdt. 1I. Breng alle werkelijk bijeenbehoorende dingen in uw geest
in dien samenhang, waarin ze zich in de natuur werkelijk bevinden,
plaats alle bijkomstige dingen in uw voorstelling onder de belangrijke.
lIl. Versterk en verduidelijk de indrukken van belangrijke zaken, door
ze u door de kunst nader te brengen, en ze door verschillende zinnen
op u te laten werken; neem hierbij vooral de wet van het physische
mechanisme in acht, die de betrekkelijke kracht van alle inwerkingen
afhankelijk maakt van de physische nabijheid of verte van elk uw zinnen
treffend voorwerp. IV. De onderwijskunst moet de resultaten, die ze
nastreeft, tot physische noodwendigheid verheffen, zoodat in al uw
doen zelfs het nog zoo heterogeen schijnende middel wordt ter bereiking
van hetzelfde hoofddoel. V. Zooals de resultaten der physische noodwendigheid door rijkdom en veelzijdigheid in prikkel en speelruimte
het stempel van vrijheid en zelfstandigheid dragen, zoo moeten dat
ook de resultaten van het onderwijs door dezelfde middelen. - Al deze
wetten hebben één middelpunt nl. ons zelf: alle kennis gaat van ons
zelf uit.
3. De elementaire middelen van onderwijs. Na de vaststelling dezer
grondwetten, meende Pestalozzi aanvankelijk ze zonder meer op de
bekende leervakken te kunnen toepassen. Maar zood ra hij dit beproefde,
kreeg hij de overtuiging, dat de leervakken in 't geheel niet als elementen
van het onderwijs beschouwd kunnen worden. Hij zocht deze tot het
hem plotseling duidelijk voor den geest stond: "de middelen der verduidelijking van al onze aanschouwingskennis gaan van getal, vorm en
taal uit." Deze inval was het resultaat van de overweging, van wat iemand
doet en doen moet, als hij een of andere zaak, die hem verward en
duister voor oogen staat, helder maken wil. Hij zal dan zijn aandacht
op drieërlei richten: op het hoeveel en hoevelerlei der voorwerpen; op
hun vorm en omtrek; op hun namen. Daarom oordeelde hij: "getal,
vorm en taal zijn gemeenschappelijk de elementaire middelen van het
onderwijs, daar de geheele som van alle uitwendige eigenschappen van
een voorwerp zich binnen den kring van zijn omtrek en in de verhouding
van zijn getal vereenigen, en door taal mijn bewustzijn eigen gemaakt
worden." Het onderwijs moet daarom van dit drievoudige fundament
uitgaan en daarheen werken: .. 1. den kinderen te leeren elk voorwerp,
dat hun bewust gemaakt is, als eenheid, d.i. van die afgezonderd,
waarmee het verbonden schijnt, te beschouwen; 2. ze den vorm van elk
voorwerp, d.i. zijn maat en zijn verhouding te leeren kennen; 3. ze zoo
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vroeg mogelijk met den ganschen omvang der woorden en namen van
alle door hen gekende voorwerpen bekend te maken:'
4. Het eerste elementaire middel van onderwijs. De gang van het
taalonderwijs denkt Pestalozû zich analoog aan dien van de ontwikkeling der taal in den loop der geschiedenis van het menschelijk geslacht; daarom begint hij met de klanken, schrijdt dan voort tot de
woordleer om eindelijk de spraakleer te behandelen.
I. Dek 1ank 1eer. In de klankleer, .. of het middel de spraakorganen te vormen", ontwikkelt Pestalozû zijn leesmethode. De
spraakklanken, d.z. klinkers met een of meer medeklinkers, moeten het
kind reeds vóór het ze uitspreken kan, herhaaldelijk voorgesproken
worden en onvergetelijk gemaakt. Zoodra zijn organen voor de uitspraak
voldoende ontwikkeld ûjn, moet het dagelijks verschillende malen
eenige reeksen dier klanken naspreken. Later volgt dan de kennismaking
met de letterteekens door middel van letterkaartjes; eerst de klinkers,
dan de medeklinkers, die steeds onmiddellijk met een vocaal worden
verbonden, omdat ze op ûch zelf niet kunnen worden uitgesproken.
Dan volgt het spellen, waarbij de speltafel gebruikt wordt. Ten slotte
krijgen de kinderen het spelboek als eerste leesboek in handen.
1I. De wo 0 r dIe e r. De woordleer, "of het middel afzonderlijke
voorwerpen te leeren kennen", "bestaat in reeksen van namen der
voornaamste dingen uit alle vakken van het natuurrijk, van de geschiedenis en van de aardbeschrijving, van de menschelijke beroepen en
omstandigheden. Deze woordreeksen worden het kind als bloote leesoefening onmiddellijk na de beëindiging van zijn spelboek in de hand
gegeven."
lIl. Des p r a akI eer. De spraakleer, .. of het middel, waardoor we
ertoe geleid moeten worden, om over de ons bekend geworden dingen
en over alles, wat we daaraan kunnen kennen, bepaald te kunnen uitdrukken", heeft ter bereiking van het doel der taal, .. ons geslacht van
donkere aanschouwingen tot duidelijke begrippen te leiden", drie
middelen: 1. Het leeren de dingen te benoemen, wat de taak van de
woordleer is. 2. Het leeren kennen en benoemen van de kenmerken der
dingen; eerst van getal en vorm, waarvoor het kind zoo vroeg mogelijk
een overûcht van de meest voorkomende vormen onder de oogen
wordt gebracht en attent gemaakt op het hoeveel der afgebeelde dingen;
dan van de overige eigenschappen. Hierbij ontleent Pestalozû aan het
woordenboek namen van dingen, die zich door opvallende kenmerken
onderscheiden en plaatst de namen daarvan ernaast; vervolgens gaat
hij omgekeerd te werk en plaatst naast het adjectief de namen van de dingen, die de daardoor genoemde eigenschap beûtten. Dan volgt de kennismaking met namen uit de aardbeschrijving, de geschiedenis, de natuurleer en natuurlijke historie en ook met die, welke betrekking hebben op

52

SCHETS VAN PESTALOZZI'S LEVEN EN WERKEN

den mensch als physisch, maatschappelijk en zedelijk wezen; alles zuiver
alphabetisch. Eindelijk wordt de vraag gesteld: Hoe rangschikt de
kunst deze voorwerpen? 3. Het leeren de verbinding der dingen met
elkaar en in hun naar getal, tijd en omstandigheden afwisselenden
toestand, door de taal juist te kunnen bepalen. Begonnen wordt hier met
het voorspreken van zinnen, die moeten worden nagezegd. Daarop volgen
oefeningen in dec1ineeren en conjugeeren, het gebruik van samengestelde
werkwoorden, de uitbreiding van zinnen en eindelijk beschrijvingen.
5. Het tweede elementaire middel van onderwijs. De vorm heeft als
de taal drie bijzondere onderwijsmiddelen, n.l. meetkunst, teekenkunst
en schrijfkunst.
I. De mee t kun s t. De meetkunst "onderstelt een Abc der aanschouwing; d.i. ze onderstelt een kunst om de regels der metingen door
de nauwkeurige indeeling van alle ongelijkheden, die in de aanschouwing te voorschijn komen, te vereenvoudigen en te bepalen." "Dit
Abc der aanschouwing is een gelijkvormige verdeeling van den gelijkzijdigen vierhoek in bepaalde meetkundige vormen en vereischt hoofdzakelijk een nauwkeurige kennis van den oorsprong er van, de rechte
lijn, in haar liggende en staande richting. De verdeelingen van den vierhoek door deze laatste brengen dan zekere bepalings- en meetkundige
vormen van alle hoeken voort, zoowel als van den cirkel en van alle
bogen." Bij het leeren van dit Abc wordt eerst de lijn in verschillende
standen waargenomen en benoemd; daarna evenwijdige lijnen, hoeken,
het vierkant en zijn verdeelingen, den cirkel en zijn deelen, ovalen.
Dan moet het kind tot het gebruik van deze vormen als meetmiddelen
geleid worden.
U. De tee ken kun s t. De teekenkunst is de vaardigheid "zich den
omtrek en de daar binnen bevatte kenmerken van ieder voorwerp, door
de aanschouwing van het voorwerp zelf, door middel van overeenkomstige lijnen te kunnen voorstellen en getrouw nabootsen". Het
leeren teekenen geschiedt aldus: "Zoodra het kind de horizontale lijn,
waarmee het Abc der aanschouwing begint, juist en vaardig teekent,
zoekt men voor hem uit den ganschen chaos van alle aanschouwingen
figuren op, welker omtrek niets anders is dan de toepassing der hem
volkomen bekende horizontale lijn, of althans slechts een onmerkbare
afwijking er van vereischt. Zoo schrijdt men voort tot de verticale lijn,
dan tot den rechtlijnigen hoek, enZj en in de mate als het kind in het
gemakkelijke toepassen van deze vormen sterker wordt, zoo wijkt men
in de figuren ter toepassing ervan af."
UI. Des c h rij f kun s t. In de beoefening der schrijfkunst onderscheidt Pestalozzi twee tijdperken: 1. het beoefenen der letters en haar
verbindingen met de griffel op de lei; 2. het schrijven met de pen. In
beide wordt hetzelfde voorbeeldenboek gebruikt.
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6. Het derde elementaire middel van onderwijs. Het getal heeft als
eenig onderwijsmiddel de rekenkunst. Deze "ontspringt geheel uit de
eenvoudige samenvoeging en scheiding van meerdere eenheden:' Haar
grondvorm is deze: één en één is twee en één van twee blijft één. Elk
getal is niets anders dan een verkortingsmiddel van dezen oervorm van
alle tellen. Het bewustzijn van den oervorm der getalbetrekkingen mag
door de verkortingsmiddelen der rekenkunst, de getallen, niet verzwakt
worden: de zinnelijke achtergrond kan niet worden gemist. De eerste
getalbegrippen worden daarom aangebracht met behulp van platen, de
vingers, steentjes en andere voorwerpen. Ook de kaartjes van de speltafel worden gebruikt, waarbij de hoofdbewerkingen in deze orde
worden doorloopen: optellen, vermenigvuldigen, dee1en, aftrekken.
Dan volgt voor de getallen tot honderd het gebruik van de "eenhedentafel:' Zij is een rechthoek, die door lood- en waterpaslijnen in 10 X 10
rechthoekige velden verdeeld is. In elk veld van de eerste horizontale
rij staat één streep of stip, in elk van de tweede rij twee strepen of
stippen, enz. Als het kind in het rekenen met dingen en strepen of
stippen, zoover geoefend is als de tafels gaan, dan kan men van de
verkortingsmanier door getallen ook zonder aanschouwing gebruik
maken. Bij het rekenen met breuken, dat eigenlijk een tweede vorm van
het rekenen is, wordt gebruik gemaakt van de beide "breukentafels".
De eerste breukentafel is een vierkant, dat door lood- en waterpaslijnen in 10 X 10 velden verdeeld is. De velden van de eerste horizontale rij zijn onverdeeld. Die van de volgende rijen worden door 1,2,3
tot 9 loodlijnen in resp. 2, 3, 4 tot 10 deelen verdeeld, De tweede breukentafel ontstaat uit de eerste, als men daarin van links naar rechts gaande
in elk der opvolgende velden resp. 0, 1, 2 tot 9 waterpaslijnen plaatst.
7. Het beginsel der aanschouwelijkheid. Volgens Pestalozzi heeft de
verwaarloozing der aanschouwing bij het onderwijs, gevolg van de uitvinding van de boekdrukkunst en van de Reformatie, Europa in den
toestand gebracht, waarin het in zijn tijd verkeerde. Hij ziet dan ook
geen ander middel tegen de reeds geschiede en nog te verwachten
burgerlijke, zedelijke en religieuze revoluties dan "de terugleiding van
de oppervlakkigheid, gebrekkigheid en windbuilerij van ons volksonderwijs tot het inzicht, dat de aanschouwing het absolute fundament
van alle kennis is, m.a.w. dat alle kennis van de aanschouwing moet
uitgaan en op haar teruggebracht moet worden:' De aanschouwing is
niets anders "dan het bloote voor de zinnen staan der uitwendige voorwerpen en de bloote opwekking van het bewustzijn van hun indruk:'
Met haar begint de natuur alle onderwijs. Deze aanschouwing moet door
uitschakeling van het toeval en het toevallige tot fundament van alle
zinnelijke kennis gemaakt worden. Dan verheft hij de aanschouwing tot
"aanschouwingskunst, d.w.z. het middel om de voorwerpen der aan-
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schouwing als voorwerpen van mijn oordeel en mijn kunstvaardigheden
in het oog te vatten!' Eindelijk beschouwt hij de aanschouwing in dienst
der begripsvorming en geeft dan voor de keus der aanschouwingsobjecten dezen regel: "Om uw kind langs den kortsten weg tot het doel
van het onderwijs, tot duidelijke begrippen, te leiden, moet ge het met
groote zorg in elk vak van kennis eerst zulke voorwerpen voor oogen
plaatsen, die de belangrijkste kenmerken van het vak, waartoe dit
voorwerp behoort, zichtbaar en uitnemend bezitten en daardoor
bijzonder geschikt zijn, het wezen ervan in onderscheid van zijn veranderlijke hoedanigheden in de oogen te doen vallen!'
8. De leiding tot vaardigheden. De mensch moet om zijn begeeren
en behoeven niet alleen weten en denken, maar ook kunnen en handelen.
Daarom moeten de vaardigheden met dezelfde kunst ontwikkeld worden
als de kennis. De vorming der krachten, die deze vaardigheden onderstellen, rust op een "Abc der kunst, d.w.z. op algemeene kunstregels,
door welker opvolging de kinderen in een reeks van oefeningen gevormd
konden worden, die van de meest eenvoudige tot de meest ingewikkelde
vaardigheden geleidelijk voortschrijdend, met physische zekerheid
ertoe leiden moeten, hun een dagelijks toenemend gemak in alle vaardigheden te verzekeren, welker ontwikkeling zij noodwendig behoeven."
,.Het moest uitgaan van de eenvoudigste uitingen der physieke krachten, die de grondslagen ook der samengesteldste menschelijke vaardigheden bevatten. Slaan, dragen, werpen, stooten, trekken, draaien,
wringen, zwaaien, enz. zijn de voornaamste eenvoudige uitingen onzer
physieke krachten. Onderling wezenlijk verschillend, bevatten ze, alle
gemeenschappelijk en elk voor zich, den grondslag van alle mogelijke,
ook der samengesteldste vaardigheden, waarop de menschelijke beroepen berusten!' Voor de ontwikkeling van deze vaardigheden zijn
de bestaande scholen niet geschikt, daarvoor zijn menschenscholen
noodig. Het zelfdoen der leerlingen treedt hier veel meer op den
voorgrond dan bij het verwerven van kennis. Zooals men bij dit laatste
van aanschouwingen moet komen tot begrippen, zoo moet men bij de
leiding tot vaardigheden van volkomen vaardigheden tot het kennen
van de regels komen.
9. De zedelijk-religieuze vorming. De zedelijke gevoelens ontstaan
vóór de godsdienstige en wel hoofdzakelijk uit "de betrekking, die
tusschen het nog spraaklooze kind en zijn moeder bestaat." Zoodra
het kind zich tegenover de moeder zelfstandiger begint te gevoelen,
leidt ze hem tot de wetenschap, dat er een God is. "De gevoelens
der liefde, der dankbaarheid en van het vertrouwen, die zich aan haar
borst ontwikkeld hebben, verruimen zich en omvatten van nu af God
als den vader, God als de moeder. De vaardigheden der gehoorzaamheid verkrijgen een grootere speelruimte; het kind, dat van nu af aan
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het oog Gods gelooft als aan het oog der moeder, handelt thans om
Gods wille goed, zooals het tot nu toe om de wille der moeder goed
handelde." Dan komt het kind aan den tweesprong, "het tijdstip van
het scheiden der gevoelens van het vertrouwen op moeder en God en
die van het vertrouwen op de nieuwe verschijning der wereld en alles,
wat daarin is." "Het is hier, waar ge het voor de eerste maal niet aan
de natuur toevertrouwen moogt," want de wereld, die het kind thans
voor de oogen verschijnt is "een wereld vol strijd van de middelen der
zelfzucht, vol tegenstrijdigheid, vol geweld, vol aanmatiging, leugen en
bedrog:' Daarom moeten de bekoringen van de nieuwe verschijning
der wereld het kind niet anders dan in verbinding met de edeler gevoelens zijner natuur voor de oogen gebracht worden. De moeder
toont hem God in alles en "waar het God ziet, daar verheft zich zijn
hart, waar het in de wereld God ziet, daar bemint het de wereld, de
vreugde over Gods wereld verweeft zich in hem met de vreugde over
God; het omvat God, de wereld en de moeder met één en hetzelfde
gevoeL" "Het staat thans een trap hooger; door juist deze wereld,
waardoor het verwilderd zou zijn, als het haar niet aan de hand van
de moeder erkend had, wordt het thans hooger geheven:'
5. lIl. DE ELEMENTAIRE BOEKEN e01-'04).
Het theoretische hoofdwerk werd aangevuld door een reeks practische school- en huisboeken.
1. Voor het spraakonderwijs verscheen nog in '01 de •• Anweisung
zum Buchstabieren und Lesenlernen", het spelboek, dat het Abc der
aanschouwing voor de klankleer aanbood.
2. Voor het aanschouwingsonderwijs. Ongeveer gelijktijdig met het
spelboek vervaardigde Pestalozzi aanschouwingsplaten, die hij ook kortweg het •• Abc der aanschouwing" noemde. Het waren gekleurde houtsneden, die natuur- en kunstvoorwerpen, een ladder, een venster en
dgl. afbeeldden en dienden, niet alleen om de aanvangspunten van
getal en vorm, maar ook om de belangrijkste overige eigenschappen,
die ons de vijf zinnen van deze voorwerpen leeren kennen, aanschouwelijk te maken. Een ervaring van Krüsi stelde deze platen buiten dienst:
een knaap wees zijn onderwijzer van de afgebeelde voorwerpen naar
de werkelijke. De platen werden nu door werkelijke dingen vervangen.
Maar daardoor raakte men in den chaos van voorwerpen verward. Nu
stelde Krüsi voor, het onderwijs met den mensch zelf te beginnen:
hij vindt nergens een voorwerp zóó rijk in zich zelf en elk kind zóó
na. Pestalozzi vereenigde zich met dit voorstel en zoo ontstond het
,.Buch der Mütter ader Anleitung für Mutter, ihre Kinder bemerken
und reden zu lehren" e03). Het is in hoofdzaak het werk van Krüsi.
Ook dit boek is een Abc der aanschouwing, maar heeft geen afbeel-
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dingen noodig, daar het aan het eigen lichaam van het kind aanknoopt.
Het geeft de namen der lichaamsdeelen, duidt hun stand en hun onderlinge betrekking aan, verduidelijkt de eerste getalbegrippen aan de
lichaamsdeelen en ledematen, en leert ook de daaraan waargenomen
vormen en andere belangrijke hoedanigheden kennen. In de zevende
oefening, die voor het grootste deel van Pestalozzi is, worden dan de
belangrijkste verrichtingen der lichaamsdeelen behandeld. Het eerste
stuk van het werk behandelt den mensch als physisch wezen. De rest
er van, dat den mensch als maatschappelijk en zedelijk wezen zou
behandelen, is niet verschenen.
3. Voor de aanschouwingskunst dienen drie deeltjes "Anschauungslehre der Massverhältnisse tt ('03) en twee deeltjes "Anschauungslehre
der Zahlenverhältnisse tt ('03-'04), waarin op eentonige wijze opgaven
over verhoudingen worden behandeld. Ziehier uit elk der beide geschriften een voorbeeld.!. (In aansluiting aan een door een waterpaslijn in tweeën verdeeld vierkant). Onderwijzer: Hoeveel deelen heeft
dit vierkant? Kinderen: Dit vierkant heeft twee deelen. 0.: Wat voor
deelen? K.: Twee gelijke deelen. 0.: Wat is elk van deze twee gelijke
deelen? K.: Elk van deze twee gelijke deelen is een rechthoek. 0.: Hoe
verhoudt zich de lengte van de loodrechte lijnen van elk dezer twee
gelijke rechthoeken tot de lengte zijner horizontale lijnen? K.: De
loodrechte lijnen van elk dezer twee gelijke rechthoeken zijn zoo lang
als de helft zijner horizontale lijnen. 11. Van welke som van geheelen
zijn 7 geheelen en 1 vierde het derde deel? Antw.: 7 geheelen en 1 vierde
zijn het derde deel van 21 geheelen en 3 vierden.

6. IV ...WESEN UND ZWECK DER METHODE" ('02).
1. De drie deelen der elementaire opvoeding. In dit geschrift plaatst
Pestalozzi de drie deelen van de elenientaire opvoeding voor de eerste
maal scherp naast elkander: 1. de intellectueele vorming, die de verstandelijke vermogens te ontwikkelen heeft; 2. de physieke vorming, die
den mensch tot burgerlijke zelfstandigheid opvoedt en zijn beroepsvorming beoogt; 3. de zedelijke vorming, die de ontvankelijkheden van
het hart ontwikkelt en zedelijke zelfstandigheid kweekt. Het zijn
dezelfde deelen, die hij in "Hoe Geertrui" als de vorming tot kennis
en inzicht, de opleiding tot vaardigheden en de religieus-zedelijke
vorming onderscheidt. Hij legt er den nadruk op, dat alle drie in
dezelfde mate behartigd moeten worden: ..De groote geest van de
elementaire opvoeding is harmonie van alle krachten."
2. De physieke vorming. Bij de physieke vorming moet er tegen
gewaakt, dat de door haar gekweekte handigheid den mensch ongeschikt
maakt voor zijn individueele broodwinning; ze moet met den werkelijken toestand van den mensch harmoniëeren. Zooals men eenerzijds
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.. het stijve verlammen van zijn krachten tot gansch eenzijdige beroepsvaardigheid en het verz;inken in de bloote ez;elachtigheid van het lastdragen voorkomen moet, z;oo moet men anderz;ijds in dez;e vorming
de kwakzalverij, de eenzijdige handigheid in liefhebberijen, die in
strijd zijn met den geest van zijn beroeps- en levensplichten, tegenwerken."
3. De zedelijke vorming. "Zooals in de intellectueele elementaire
opvoeding de zinnelijke indruk van een voorwerp in de z;iel van het
kind vooraf aanwez;ig moet zijn, vóór het woord, dat dit voorwerp
aanduidt, het kind in den mond gelegd mag worden, evenz;oo moeten
de gevoelens, die aan de z;edelijke begrippen in de ziel van het kind
ten grondlag liggen, daarin reeds aanwez;ig z;ijn, vóór de woorden, die
z;e aanduiden, hem in den mond gelegd worden." Die voorafgaande
z;edelijke ervaring noemt Pestalozz;i hier innerlijke aanschouwing en
dez;e plaatst hij met de uiterlijke op één lijn. De gang, die de zedelijke
vorming moet gaan, wordt slechts in algemeene trekken aangewez;en.
Ze moet aan den toestand van het kind aanknoopen, van de betrekking
tot de moeder uitgaan, om dan de ruimer wordende levenskringen te
volgen.
7. V. HET ONUITGEGEVEN MANUSCRIPT ('02).
1. ,,Epochen". De inhoud van dit fragment is verwant aan dien van
"Meine Nachforschungen": het behandelt eveneens de ontwikkeling
van het menschelijke geslacht. Het eigenaardige is, dat hier de oermensch niet alleen geschilderd wordt in zijn driften en instincten, maar
ook in zijn verstandelijken aanleg. De natuurwet der aanschouwing,
dat het nabije veel sterker op de zinnen werkt dan het verder liggende,
is nog van volle kracht; maar het z;óó opgevatte blijft op z;ich zelf staan,
daar de oermensch nog het vermogen mist, z;ich datgene, wat hem de
aanschouwing en de ervaring afzonderlijk sterk bewust gemaakt heeft,
"in algemeene opvattingen voor te stellen." Dit is den volgenden ontwikkelingstrap voorbehouden. We hebben hier dus een poging de
analogie aan te wijzen tusschen den psychologischen gang van de
aanschouwing tot het begrip in het individu en den historischen gang
van de aanschouwing tot het begrip in het menschelijke geslacht.
2. "Religiöse Menschenbildung". Dit fragment bewijst, dat Pestaloz;z;i na de publikatie van "Wie Gertrud", waarin hij vooral de grondslagen der verstandelijke vorming ontwikkelde, met ernst het vraagstuk der z;edelijk-religieuz;e vorming trachtte op te lossen. Hij behandelt hierin vooral de historische en religieuze beteekenis van Jezus.
1. Historische beteekenis van Jez;us. De strijd van Jezus
W'lS die van waarheid en recht tegen dwaling en macht, de strijd van
de z;edelijke z;elfstandigheid tegen de zinnelijke gelukzaligheid. Hij wees
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het middel aan, waarmee de burgerlijke verdorvenheid moet worden
bestreden: het geloof aan God. Alleen dit geloof schenkt de kracht,
de door het verderf omgeven wezenlijke ontvankelijkheden van de
menschelijke natuur tot ontplooiing te brengen, en de daarvoor voorhanden kunstmiddelen met succes te gebruiken. Zonder dit geloof zijn
alle onderwijs- en opvoedingsmiddelen krachteloos. Terwijl Christus
dit geloof aan God leerde, herstelde hij de oerkrachten onzer natuur.
"Niemand heeft meer dan hij den mensch tot aanschouwing der natuur
en tot opmerkzaamheid op zich zelf geleid."
11. Rel i g i e uz e bet eek e nis van J e zus. Christus is de belichaming van geest en leven; in hem is verlossing van den dood,
d.w.z. van het verderf, waarin "alle aardsche kennis en zelfs alle streven
van mijn hart zonder uw zin en zonder uw geest vervalt." Hij heeft
in zijn persoon het zedelijk-religieuze ideaal uitgebeeld, dat wij allen
moeten nastreven. Dit kunnen we slechts door "opname van zijn kruis
in zijn navolging", door zelfverloochening.
8. BERICHTEN OVER HET BURGDORFER INSTITUUT.
1. Berichten van Bonstetten en Mohr. Reeds in November '01 werd
het instituut bezocht door den Zwitserschen schrijver Bonstetten en
den ex-minster Mohr. De eerste schreef over zijn bezoek een brief,
waarin hij verklaart, de beginselen van Pestalozzi's methode niet te
begrijpen. "Ik weet niet, of Pestalozzi's methode goed is, ik weet niet
eens, of hij een raisonneerende methode heeft, maar ik zie duidelijk,
dat hij op onbekende paden gaat en tot een onbekend resultaat komt,
en dit is belangrijker dan alles." Hij roemt het intuïtieve rekenen en het
verwonderlijk volkomen teekenen van lijnen en cirkels. Het lange verwijlen daarbij scheen hem eerst dwaas en tijdroovend, maar het resultaat wees hem terecht, want "tegenover ervaring moet ieder zwijgen."
"Daar alle vormen en figuren, die wij scheppen, in rechte en kromme
lijnen opgelost worden, ontstaat uit de volkomenheid dezer elementen
de volkomenheid van elke nabootsing van vorm en figuur." "De
kinderen waren uren bezig, cirkels en rechte lijnen te combineeren.
Ik nam deze arbeidende kinderen nauwkeurig waar; ze wischten wel
20 maal een rechte of kromme lijn uit, tot ze volkomen werd. De
geest was voortdurend bezig." "Ik beschouw de Pestalozzische methode
als een rijke, kostbare kiem, die echter nog jong en weinig ontwikkeld
is. Het resultaat er van moet elk onbevangen denker van haar volkomenheid overtuigen." - Ook het bericht van "een hoogstaand Zwitser",
waarschijnlijk Mohr, de opvolger van minister Stapfer ,I uidde zeer gunstig.
2. Het ambtelijk bericht van Ith. Na herhaalde staatsgrepen, waardoor afwisselend de unitadsche en federalistische partijen het staatsroer in handen kregen, kwamen in April '02 weer de voorstanders van
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de Helvetische eenheidsrepubliek aan de spits. Pestalozzi, zelf aanhanger dezer partij, maakte van de gunstige gelegenheid gebruik om
voor zijn instelling meer steun van de regeering te verkrijgen. Op
zijn aandrang liet zij eind Mei door een commissie een onderzoek in
loco instellen, waarvan de deken lth, president van den Berner opvoedingsraad, een ambtelijk bericht uitbracht. Daarin is hij vol lof
over de nieuwe methode. "Daar is niets van aanleeren, doceeren. Alles
wat het kind leert, verwerft het zich door zelfwerkzame aanschouwing,
door ervaring:' De methode klimt "als het ware langs drie trappen
tot haar doel. De eerste is bloote natuuraanschouwing van werkelijke
dingen en benoeming er van; de tweede is zuivere aanschouwing door
opmerkzaamheid op de maat- en getalverhoudingen, voor welke laatste
de eenheid als type dient, zooals het vierkant voor de eerste; de derde
is oefening van het oog en van de hand in kunstvormen, verbonden
met spreekoefeningen over deze vormen, hun ontstaan, hun constructie,
hun ontleding en verhoudingen:' Ook over de resultaten en den zedelijken toestand van het instituut luidt het bericht zeer gunstig. Het
resultaat was, dat de regeering meer steun toezei.
3. Het bericht van Soyaux. Soyaux uit Berlijn, die in Augustus '02
het instituut bezocht, geeft in zijn bericht een interessante beschrijving van Pestalozzi's persoonlijkheid, formuleert zijn oordeel
over het instituut en maakt daarbij onderscheid tusschen strekking en
uitvoering.
I. P est a 10 z z i's per s 00 n I ij k hei d. "Het is een harde, dwaze
beschuldiging, hem een dweper of eerzuchtigen reformator te schelden.
Wijl Pestalozzi dieper voelt, koener denkt en moediger wil, dan het
meerendeel van ons, daarom zou hij tot de dwepers behooren." "Het
drijfrad zijner gedachten verkeert in voortdurende en heftige wenteling;
hij leeft meer in zich dan buiten zich, meer in zijn ideeënwereld dan
in de werkelijkheid. Een geest van onrust, een innerlijke drang drijft
hem menigen dag uit de eene kamer in de andere, van den eenen
huisgenoot tot den anderen. Het schijnt dan, alsof hij een vluchtende
gedachte najagen en ingewikkelden twijfel met geweld tot klaarheid brengen wiL" Hem bij een gesprek vast te houden is moeilijk;
"is men echter in staat zijn opmerkzaamheid op gegronde tegenwerpingen en twijfel te trekken, dan wordt hij levendig en mededeelzaam. Hij spreekt snel, beslist, scherpzinnig, met nadruk en vertrouwen. Tegenspraak prikkelt hem niet, maar heeft ook zelden een
ander gevolg, dan hem nog vaster in zijn meening te bevestigen. Liefde
en vriendschap vullen zijn gansche hart. Het schijnt, als sprak hij
liever door gevoelens, dan door gedachten en woorden tot zijn vrienden
en leerlingen. Een hartelijke klap, een krachtige handdruk, een welwillende blik, een deelnemend of dankbaar grijpen van de hand, zijn
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hem natuurlijker dan woordrijke opmerkingen en vluchtige invallen."
"Hij is stil, waar, ernstig, hartelijk, beslist met bescheidenheid, levendig
zonder zinnelijke verstrooidheid, opmerkzaam uit belangstellirlg, zonder
sluwheid, zonder vreemde pretensie in wpord en daad,'t
II. Oordeel over het instituut. De grondstelling van PestaIQuits zedelijke opvoeding is volgens dit bericht: "Handel voor het
kind en tegenover hem volgens gezindheden, die gij ook in hem mocht
wekken; plaats u tegenover hem in een zoodanige verhouding, dat het
u liefheeft, u geheel vertrouwt. Onderwijzers en leerlingen leven
daarom in een verblijdende harmonie," Maar Soyaux vindt toch, dat
er te weinig regel is; ook het luide schreeuwen mishaagt hem. Maar:
"Het instituut is jong. Pestalozzi's grondstellingen zijn meer in kiem
en ontwerp dan in mannelijke rijpheid en volledigheid ontwikkeld;
daarom mag men nog geen volkomen organisatie verwachten. Hoofd
en onderwijzers arbeiden met geconcentreerde kracht aan den bouw
van het geheel. De een verbetert tabellen, de ander zoekt de sporen
der natuur op bij het onderwijs in lezen en rekenen,"
lIl. Stre kki n gen ui tvoe rin g. Toch onderscheidt Soyaux in
zijn eindoordeel zeer beslist tusschen strekking en uitvoering. De
laatste vindt hij zelfs mecha11isch: ze vormt den geest slechts, doordat
ze zijn uitingen bepaalt; ze wekt niet den regel in hem, maar onmiddellijk dat, wat zich uit den regel ontwikkelen zou; ze leidt niet tot zelf
denken! De uitvoering staat dus volgens hem in vele opzichten lijnrecht tegenover de strekking. En zoo is het begrijpelijk, dat hij van
meening is, dat het onderwijs, zooals het in Burgdorf gegeven wordt,
moeilijk algemeen zou kunnen worden gemaakt • .,Wij kunnen veeleer
deze methode slechts beschouwen als de schaal, als het sterfelijke
onhulsel van den geest, die alle methode moest bezielen,"
4. Gruner's .,Briefe aus Burgdorf". Den sterksten indruk maakten
echter Grunerts .,Briefe aus Burgdorf über Pestaloz;;i, seine Methode
und seine Anstalt", die in t04 verschenen. Als ijverig aanhanger der
Philanthropinisten kwam Gruner in October '03 rechtstreeks uit
Schnepfenthal naar Burgdorf, sterk bevooroordeeld tegen Pestalozzi's
methode, ja, met het geheime voornemen, al het mogelijke te doen,
haar in haar nietigheid te leeren kennen en ze zoo der wereld te toonen.
Reeds na enkele dagen kleurde hij over dit voornemen; hij bleef ruim
drie maanden en werd grondig bekeerd. Ongetwijfeld was het Pestaloui's persoonlijkheid, die hier den doorslag gaf, en waarvan hij dan
ook een bijzonder aantrekkelijk en overtuigend beeld ontwerpt. De
methode tracht hij zich volkomen helder te maken; de korte treffende
formule, dat Pestalozzi's methode zich tot de tot nu toe gebruikelijke
verhoudt als intensieve vorming tot extensieve, als formeele tot
materiëele, is van hem. Eén fout meent hij te moeten aanwijzen:
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door de ijverige en grondige zorg voor het formeele elementaire onderwijs heeft men te zeer vergeten, hoe noodzakelijk ook het kennisonderwijs van vele vakken is, zoowel voor de alzijdige vorming van
den geest als voor de toekomstige bestemming der leerlingen.

9. HET INSTITUUT TE MUNCHENBUCHSEE ('04-'05).
1. De overeenkomst met Pellenberg. Korten tijd voor de verplaatsing
van het Burgdorfer instituut naar Münchenbuchsee hadden enkele der
onderwijzers beproefd de leiding ervan aan Pestalozzi, die voor een
richtig beheer veel te goedhartig en vrijgevig was, te ontnemen en in
andere handen te leggen. Echte" zonder resultaat. Bij de overplaatsing
werd de poging herhaald. Twee der onderwijzers, Tobier en Muralt,
stelden zich in verbinding met den eigenaar van de naburige modelboerderij Hofwyl, Pellenberg, die juist in dezen tijd het plan koesterde
een armenopvoedingsinrichting te stichten en zich dan ook bereid
verklaarde, de economische leiding op zich te nemen. Pestalozzi vereenigde zich hiermee en zoo kwam een overeenkomst tot stand, waarbij
o.a. bepaald werd, dat de instelling Pestalozzi's naam zou blijven
dragen, dat de physieke, intellectueele en moreele opvoeding der
leerlingen de taak zou zijn van Tobier en Muralt, en dat nieuwe onderwijzers alleen met goedkeuring van Fellenberg konden worden aangesteld.
2. De opheffing van het instituut. De nieuwe toestand werd Pestalozzi, die steeds zijn onafhankelijkheid had trachten te bewaren, al
spoedig te benauwd. Hij ging in op het aanbod van de stad Yverdon,
reeds in Januari '04 gedaan, waarbij hem het slot dier stad ter beschikking gesteld werd voor de inrichting van een pensionaat. In
Augustus '04 verliet hij Münchenbuchsee om in een particuliere
woning - het slot moest nog in gereedheid gebracht worden - met
de onderwijzers Buss en Barraud het nieuwe pensionaat te openen.
Onmiddellijk na Pestalozzi's vertrek ont.:.tonden moeilijkheden tusschen Fellenberg en de onderwijzers van het instituut. Pestalozzi begaf
zich in September naar Hofwyl, waar zich een heftige scène tusschen
beide mannen afspeelde. Niederer, die eerst predikant was geweest en
in '03 onderwijzer aan het Burgdorfer instituut was geworden, verdedigde in een langen brief aan Fellenberg zijn vereerden meester en
bracht hem vrijmoedig het onwaardige van zijn gedrag onder het oog.
Fellenberg kwam tot inkeer, en Pestalozzi, die geen wrok kende,
keerde verzoend naar Yverdon terug. Maar Niederer en Fellenberg
konden het slecht met elkander vinden. Een prospectus door den
eerste geschreven werd door den laatste belangrijk gewijzigd; andere
moeilijkheden ontstonden uit de vrijheid, die Pestalozzi steeds aan zijn
onderwijzers had toegestaan. En toen nu Pestalozzi vernam, dat de
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Berner regeering, verstoord omdat hij verzuimd had zijn verbinding
met Fellenberg aan haar mee te dee1en, met dezen de oude overeenkomst vernieuwd had, weigerde hij langer met hem samen te werken.
Hij bleef bij dit besluit, ook toen de onderwijzers en Fellenberg er
op aandrongen er van terug te komen, en daar Pellenberg er geen belang
bij had de instelling zonder Pestalozzi in stand te houden, hield het
i.nstituut op te bestaan (Juni 'OS). Muralt, TobIer en Niederer
begaven zich naar Yverdon.
VII. DE JAREN IN YVERDON (1805-'25).

1. HET INSTITUUT IN DE EERSTE JAREN.
1. Personeel en leerlingen. Het instituut te Yverdon droeg nog meer
dan dat van Burgdorf het karakter van een pensionaat. Pestalozzi
beschouwde het als een groot gezin, waarvan hij zelf het hoofd was.
Zijn vrouw, die zich tijdens de episode van Müchenbuchsee naar den
Neuhof begeven had, voegde zich met haar schoondochter die in 'Ol
weduwe was geworden, bij hem, zoodat ook het vrouwelijk element
vertegenwoordigd was. De leerlingen - aan het begin ongeveer 70,
in den bloeitijd, eind '09, ruim 150 - waren bijna alle intern. Het
Fransche element was door de ligging der plaats zeer sterk vertegenwoordigd; er waren echter ook kinderen van Engelsche, Amerikaansche
en Russische ouders. De leeftijd der leerlingen wisselde van 5-17 jaar.
Tot de bevolking van het instituut behoorden sinds '10 ook eenige
jongelieden, de .. elèven", die door de Pruisische regeering naar IJverdun
gezonden waren, om zich met Pestalozz;i's opvoedings- en onderwijsmethode vertrouwd te maken, om dan later mede te werken aan een
hervorming van het Pruisische onderwijs in diens geest. De onderwijzers, wier getal van 8 tot 15 steeg, leefden met de leerlingen voortdurend samen. Hun verhouding tot deze was meer kameraadschappelijk
dan autoritatief. Herhaaldelijk hielden de onderwijzers met elkander
conferenties ter bespreking van de vlijt, de vorderingen en het gedrag
der leerlingen, en ook ter behandeling van methodische onderwerpen.
2. Opvoeding en lichamelijke harding. Van 's morgens 51/2 uur tot
's avonds 9 uur was men voortdurend bez;ig. Spelen, wandelen, gezellige
samenkomsten en feestelijkheden wisselden af met ernstigen arbeid. De
opvoeding geschiedde met zachtheid en vriendelijkheid. Onbehoorlijk
gedrag werd onder vier oogen berispt; eerst bij herhaald vergrijp had
de terechtwijz;ing plaats in tegenwoordigheid van alle leerlingen. Elke
week werd een ..weekschouw" gehouden, die bij het godsdienstonderwijs aansloot. Voor algemeene, zedelijke vermaningen gebruikte
Pestalozz;i ook zijn dagdijksche toespraken tot de leerlingen. Daarbij
ging hij uit van het instituutleven of van bijzondere voorvallen. Licha-
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melijke tuchtigingen waren den onderwijzers streng verboden; Pestalozzi
behield zich zelf het recht voor, deze toe te dienen. Aan de harding van
het lichaam werd veel aandacht geschonken. 's Zomers en 's winters
waschten de kinderen zich 's morgens vroeg in de buitenlucht. Het
dragen van een hoofdbedekking was verboden. Militaire oefeningen
dienden om het lichaam te stalen.
3. Onderwijs. De leerlingen waren hierbij in vier afdeelingen verdeeld. Het onderwijs aan de beide laagste afdeelingen werd in parallele
cursussen in de Fransche en Duitsche taal, dat aan de beide hoogste
afdeelingen uitsluitend in de Duitsche taal gegeven. De eerste afdeeling
ontving onderwijs in religie, de moedertaal, de geometrie, het rekenen,
het teekenen, het schrijven, het zingen en de gymnastiek; in de tweede
kwam hier geographie bij; de derde bracht als nieuw vak de geschiedenis; de hoogste voegde hier nog natuurlijke historie en Latijn aan toe.
Eenige leerlingen ontvingen ter voorbereiding voor de universiteit
onderwijs in de Grieksche taal. Het onderwijssysteem was een vermenging van het klasse- en vaksysteem. Met het oog op het laatste werd
het onderwijs in een bepaald vak, als het eenigszins kon, voor alle klassen
op hetzelfde uur gegeven.
4. Het meisjesinstituut. Ongeveer gelijktijdig met het jongensinstituut
werd een meisjesinstituut gesticht, dat het vrouwelijke geslacht op
soortgelijke wijze dienen moest als het eerste het mannelijke. Jongere
meisjes zouden daar hun opvoeding in den geest der elementaire opvoeding ontvangen; van de andere zouden eenige tot onderwijzeres, andere
voor de huishouding worden opgeleid. Niederer was aanvankelijk met
het toezicht op deze instelling belast.
5. Periodieken. Bij de ruimere bekendheid, die Pestalozzi's methode
verkregen had, en de pogingen, op verschillende plaatsen aangewend,
haar in bijzondere en openbare onderwijsinstellingen toe te passen,
scheen het plicht voortdurend en regelmatig rekenschap te geven van
de vorderingen, die de methode in Yverdon maakte. Hiertoe moest in
de eerste plaats dienen het "Journal für Erziehung", dat vooral aan
wetenschappelijke eischen zou tegemoet komen. Hiervan verscheen in
'07 de eerste aflevering, die tevens de eenige gebleven is. Men vindt
daarin o.a. afgedrukt het hierna te bespreken brokstuk der omwerking
van "Wie Gertrud". Voor ruimer kringen was bestemd het "Wochenschrift für Menschenbildung", dat in hetzelfde jaar begonnen werd en
het, zij het met allerlei onregelmatigheden in het verschijnen, tot vier
jaargangen bracht. Daarin vindt men o.m. "Die Abendstunde" en
"Pestalozzi und seine Anstalt in Stanz:'
2. DE METHODIEK DER LEERVAKKEN.
De methodiek van de afzonderlijke leervakken werd m Yverdon
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ijverig bestudeerd. Maar niet alle brachten het tot een leerwijze, die in
overeenstemming was met de grondstellingen der "methode". Bij het
geschiedenisonderwijs b.v. meende Pestalozz;i met tabellen en naamregisters te kunnen volstaan.
1. De spraakleer. De trapsgewijze gang komt in hoofdzaak met dien
van "Wie Gertrud" overeen. Aan het begin staat de klankleer. Scherper
dan vroeger wordt nu de ontwikkeling der spraakorganen als eigenlijk
doel aangewezen; het spreken komt pas in de tweede plaats. De tweede
trap is, wat Pestalozz;i in "Wie Gertrud" het Abc der aanschouwing
noemt. Terwijl hij daarin getal en vorm als de wezenlijke eigenschappen
der dingen voorop plaatst, wordt thans de kennismaking er mee meer
aan het toeval overgelaten. Zooals in het "Buch der Mütter" wordt er
aan vastgehouden, dat de aanschouwing met het menschelijk lichaam
moet beginnen. Ze moet echter ook eenerzijds de geestelijke, zedelijke
en religieuze betrekkingen van den mensch omvatten, en anderzijds
de zaakvakken voorbereiden. Als laatste trap volgt de eigenlijke spraakkunst, de grammatica. Tot de samenstelling van leerboeken hiervoor is
het echter niet gekomen.
2. De wiskundige vakken en het teekenen. De ontwikkeling van de
methode voor deze vakken is het werk geweest van joseph Schmid,
die reeds in '01 op veertienjarigen leeftijd als leerling aan het Burgdorfer instituut gekomen was. De grondgedachte was: men moet in de
wiskunde eerst alles, wat men met één rechte lijn, daarna wat men met
twee, enz. maken kan, onderhanden nemen. Op grond daarvan bewerkte
hij de elementen van het teekenen, van de vormleer en van de getalleer,
welke werken in '09 verschenen. 1. Bij het teekenen begint hij met de
rechte lijn, die hij door geleidelijk verdikken en verdunnen reeds een
aesthetischen vorm weet te geven. Dan verbindt hij meerdere lijnen en
verkrijgt door een steeds gecompliceerder samenvoeging een verbazingwekkend aantal der uiteenloopendste vormen. Later komt er de gebogen
lijn bij, met behulp waarvan arabesken en andere gephantaseerde
vormen ontstaan. De bedoeling was op deze wijze de zelfwerkzaamheid
der leerlingen in die richting te prikkelen, dat ze uit het eenvoudige
element, de lijn,' de mogelijke aesthetische figuren zelfstandig ontwikkelden. Il. De gang van de vormleer is deze: nadat de lijn op zich zelf
beschouwd is, worden twee lijnen in het oog gevat, waarbij de verschillende mogelijkheden van haar onderlinge ligging worden onderzocht;
daarbij ontstaat ook de hoek; "zoodra een kind langs dezen weg het
begrip hoek heeft, kan het alle volgende gevallen zonder hulp van den
onderwijzer zelf vinden"; het zal nu beproeven alle hoeken, die met
3, 4 enz. lijnen mogelijk zijn, te vinden; zoo gaat het ook verder bij de
vorming van figuren. Soortgelijk wordt te werk gegaan bij de leer der
grootheden. Het vergelijken van grootteverhoudingen, het toevoegen
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en wegnemen zijn oefeningen, die hierbij veel plaats innemen. Ur. In de
getalleer wordt aanvankelijk de rechte lijn als hulpmiddel gebruikt. Het
einddoel moet echter zijn het getal en zijn verhoudingen tot geestelijke
aanschouwingen te verheffen. Voor de verduidelijking van de breukenleer
gebruikt hij de lijn, die in verschillende deelen verdeeld wordt.
3. Zang en gymnastiek. r. De methode voor het zingen, het werk van
Pfeiffer en N ägeli, laat duidelijk zien, waartoe het formalisme, dat hoe
langer hoe meer in het instituut doordrong, leiden moet. De leerling
moet eerst leeren goed te intoneeren, nauwkeurig te vocaliseeren en te
syllabiseeren voor het eigenlijke zingen, het zingen van liederen, aan
de orde komt. Nägeli acht het zelfs een gevaar, dat het kind vóór de
schooljaren wijsjes zingt. U. Op soortgelijke wijze wordt ook de gymnastiek gesystematiseerd. Daarbij was de leidende gedachte: "Wat voor
bewegingen kan ik met elk afzonderlijk lid van mijn lichaam, bij elk
afzonderlijk gewricht er van maken? Naar welke richtingen kunnen
deze bewegingen plaats hebben, en in welke houdingen en standen?
Hoe kunnen de bewegingen van verschillende leden en verschillende
gewrichten met elkaar verbonden worden?" Zoo ontstonden de "vrije
oefeningen" als grondslag voor de lichamelijke vorming.
4. De aardrijkskunde. Van de overige vakken, die aan het instituut
onderwezen werden, is het alleen de aardrijkskunde, welker methode een
belangrijke verbetering onderging. Pestalozzi kende een groote waarde
toe aan naamlijsten, die voor spreekoefeningen moesten dienen en
tegelijk zaakkennis aanbrengen. Met behulp van zulke lijsten met
namen van bergen, rivieren, steden, rijken, enz. trachtte hij den kinderen
de eerste aardrijkskundige kennis eigen te maken. Maar daarbij bleef
het niet: ook de aanschouwelijke zijde van dit onderwijs werd niet
vergeten. In deze richting maakte zich vooral Tobler verdienstelijk. Zijn
denkbeelden heeft daarna Henning, die na T obler's vertrek in het
voorjaar van '09 het onderwijs in de aardrijkskunde overnam, toegepast.
Van hem verscheen in '12 "Leitfaden beim methodischen Unterricht in
der Geographie", waarin de invloed van den geograaf [(arl Ritter, die
herhaaldelijk het instituut bezocht, merkbaar is. Uitgegaan wordt van de
,omgeving, om zoo de grondbegrippen aan te brengen, die het volgende
onderwijs onderstelt. De gang daarvan wordt bepaald door de leidende
gedachte, dat het geographisch onderwijs moet gaan van het algemeene
tot het bijzondere, van de omtrek van het geheel tot de vulling er van,
van de aanschouwing van het geheel tot die van de deelen. Het geheel is
de aarde. Als organisme der natuur is zij voorwerp der physische,
als woonplaats der menschen voorwerp der politieke en statistische,
als hemellichaam voorwerp der wiskundige geographie. Deze stof
wordt in al zijn deelen onmiddellijk aan het begin behandeld, om op de
hoogere trappen steeds meer te worden verdiept.
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3. "EIN BLICK AUF MEINE ERZIEHUNGSZWECKE UND
ERZIEHUNGSVERSUCHE" ('05-'06).
De eerste en eenige aflevering van het "Journal für Erziehung" ('07)
bevat onder bovenstaanden titel de inleiding en het eerste hoofdstuk
van een verhandeling, waarvan het vervolg in de pen bleef. De inleiding
werd waarschijnlijk in de tweede helft van '06 geschreven; het eerste
hoofdstuk bestaat uit de brieven 3-8 van een omwerking van "Wie
Gertrud", waaraan Pestalozz;i onmiddellijk na z;ijn vertrek uit Münchenbuchsee in '05 begonnen was, die hij echter evenmin heeft voltooid.
A. DE INLEIDING. In de inleiding, die in hoofdz;aak een historische schets geeft van z;ij n streven en arbeid op sociaal en paedagogisch
gebied, geeft Pestalozz;i naast een verweer tegen de in die dagen herhaaldelijk geuite bewering, dat zijn methode eenzijdig en irreligieus
zou z;ijn, een beschouwing over de verwezenlijking van een goede opvoedkunst.
1. Het ..eenzijdig intellectualisme der methode". Hij geeft toe, "dat
in de tot heden verschenen elementaire boeken der methode de middelen der zedelijke en religieuze vorming en hun algemeene overeenstemming met het wezen van die der intellectueele, nog niet bepaald
meegedeeld en uiteengezet z;ijn." Schuld daarvan is echter de natuur
der zedelijk-religieuze vorming zelf, en de eigenaardige ontstaanswijze
der methode. Zijn opvoedingsproeven kwamen echter reeds onmiddellijk aan het begin ..uit de innigste overtuiging voort, dat alle bemoeiingen voor de intellectueele leiding in een hersenschim ontaarden,
wanneer het heiligste, het hoogste, dat in de menschelijke natuur is,
niet in de eerste plaats gewekt, gewaarborgd en aan alle uitwendige
verstands- en kunstvorming tot onveranderlijk fundament gelegd is:'
Maar wat in dit opzicht gedaan werd, kan niet zóó opvallen, als wat
in intellectueel opzicht werd verricht: "De ware zedelijke elementaire
opvoeding leidt krachtens haar natuur tot voelen, zwijgen en doen:'
..De taal der zedelijkheid is in het algemeen: ja! ja! en neen! neen! en
hoe echter en dieper ze gegrondvest is, des te meer beschouwt ze alles,
wat daar boven is, als uit den booze:' Men kan de kinderen de hoogere
gevoelens niet laten toonen, zooals de resultaten der intellectueele
vorming. "Men zàl het ook niet doen, en waar men het wil, doodt men
juist daardoor de reine zedelijke en religieuze stemming in haar wezen:'
2. De verwezenlijking van een goede opvoedkunst. Pestaloz2;Î karakteriseert eerst de goede opvoedingswijze, somt de voorwaarden voor de
verwezenlijking er van op, en wijst aan, in hoever ze vervuld zijn.
I. De goede opvoedingswijze ...Onafhankelijk van stand en
omstandigheden moet een waarachtig goede opoedingswijze van de bepaalde, eeuwige en algemeene ontvankelijkheden en krachten van de
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menschelijke natuur uitgaan; en terwijl zij het kind des mans, die niets
heeft, waar hij zijn hoofd neerleggen kan, beginpunten van het denken,
voelen en handelen eigen en gemeenzaam maakt, aan welker draden het
zich zelfstandig tot alge mee ne ontwikkeling van zijn krachten en ontvankelijkheden verheffen kan, moet ze het kind des mans, in wiens
hand het lot het brood, de eer en de rust van duizenden gelegd
heeft, dezelfde beginpunten aan de hand doen, en het aan juist
dezelfde tot alles leiden, wat de hoogste ontwikkeling van zijn ontvankelijkheden en krachten in zijn staat en omstandigheden behoeft
en vraagt:'
II. Voo r w a a r den voo r de ver we zen I ij kin g e r van. De
mogelijkheid de opvoedkunst tot die hoogte te verheffen berust op drie
voorwaarden: uEerstens op het voorhanden zijn van inzichten en grondstellingen, die het zelfstandige en wezenlijke van de menschelijke natuur
met betrekking tot de gegeven gezichtspunten der opvoeding opstellen
en uitspreken. Tweedens op het voorhanden zijn en de organisatie van
bijzondere opvoedingsmiddelen, die van deze inzichten en grondstellingen uitgaan, en daarmee in overeenstemming gebracht zijn.
Derdens op het voorhanden zijn van bijzondere instituten en inrichtingen tot vorming van een voldoend aantal menschen, die door deze
inzichten en grondstellingen bezield, de middelen ze toe te passen
volkomen in hun macht hebben."
lIl. In hoever ze vervuld zij n. uWie Gertrud" was een poging
om aan den eersten eisch te voldoen. "Tegenwoordig staat het in vele
opzichten achter het punt, waarop de inzichten, middelen en ervaringen
der methode sinds gebracht zijn geworden. Ik bewerk daarom het
onderwerp in verband met deze ervaringen en vorderingen opnieuw."
De verschenen elementaire boeken hebben getracht den tweeden eisch
te bevredigen; aan hun verbetering en uitbreiding wordt met ijver
gewerkt. Voor de vervulling van den derden eisch waren de opvoedingsinstituten in Burgdorf, Münchenbuchsee en Yverdon bestemd. Het
laatste kan echter voor het doel niet voldoende zijn: er moet te veel
rekening gehouden worden met de burgerlijke bestemming en de
daaruit voortspruitende verhoudingen van de leerlingen. Er is behoefte
aan een instituut tot opvoeding van arme kinderen. Maar vóór Pestalozzi
daarmee beginnen kan, moet hij unoodwendig vooraf het onderwerp
der menschenopvoeding nog uitvoeriger en algemeener in het oog
vatten." Hij acht het echter onmogelijk dit onderwerp in een opstel
als het onderhavige uit een te zetten, en wil zich daarom tevreden stellen
met in drie hoofdstukken: "eerstens uit de nieuwe bewerking der
inzichten en middelen mijner methode eenige over dit onderwerp
voortreffelijk licht gevende plaatsen voor te leggen; tweedens een
blik te werpen op de eigenschappen, die elke opvoedingsproef hebben
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moet, die op algemeenen invloed aanspraak maakt; en eindelijk een
woord toe te voegen, over de natuur en den omvang der uitwendige
maatregelen, die bij een zoodanige proef noodzakelijk zijn, wanneer ze
aan haar einddoel beantwoorden zal." Alleen het eerste hoofdstuk is
verschenen.
B. HET EERSTE HOOFDSTUK; DE ZEDELI]K-RELIG lEUZE
VORMING. Dit eerste hoofdstuk, dat bestaat uit zes opvolgende
brieven van de omwerking van "Wie Gertrud", behandelt de zedelijkreligieuze vorming.
,. Het doel der opvoeding. "Elke diepere onderzoeker der mensche,lijke natuur moei ten slotte daartoe komen te erkennen, dat de vorming
van den mensch geen ander doel heeft dan de harmonische ontwikkeling
der krachten en ontvankelijkheden, welker gemeenschappelijk bijeenzijn
uit hem zelf van Godswege een heilig saamgevlochten geheel maakt;
hij moet aan het eind van zijn onderzoek steeds daartoe komen in te
zien: De mensch is slechts dan, wat hij zijn moet, als hij zoover komt,
dat zij, waaraan hij het leven dankt, zij, die hem hun leven danken,
evenals zij, die verwijderde banden van het lot hem aan de zijde gegeven
hebben - zijn buren, zijn dorps- en landgenooten, en vooral de verlatenen, de noodlijdenden en de verdrukten onder hen - hem het
getuigenis geven: hij was een man, waarop men hoofds-, harts- en
beroepshalve rekenen kon; hij toonde in alles, waarover hij oordeelde,
een gezond verstand; in alles, waartoe hij raadde, wat hij ondernam en
waartoe hij hielp, een krachtvol, voor elke inspanning en elke volharding geschikt karakter; en in elk voorval, dat zijn hart aandeed, een
onomkoopbare oprechtheid, een algemeene, welwillende liefde en een
tot elke wijze opoffering geschikten hoogeren zin; en terwijl aldus de
resultaten van zijn geoefend verstand, van zijn hoogeren zin en van
zijn ontwikkelde energie in den vollen omvang van zijn werkkring
elkander wederzijds doordrongen, moest alles, wat hij deed, noodzakelijk hem zelf en al zijn betrekkingen bevredigen, en hij daardoor als een
mensch, zooals alle zijn moesten, erkend en als een zoodanige gewaardeerd en bemind worden."
2. Het innerlijke uitgangspunt.
I. Wat de natuur voor de vorming van den mensch
geb r u i k t. "De man, die uit zijn kind maken wil, wat het volgens
zijn natuur worden kan en worden moet, moet zich vóór alles vragen:
Wat ligt eerstens in het kind zelf, en tweedens in zijn noodwendige
omgevingen en omstandigheden, dat de natuur voor de vorming van
alle menschen gebruikt?" Het is duidelijk, "dat de ontvankelijkheden
voor voelen, denken en doen in het kind zelf, en de prikkels daarvoor
buiten hem, alles zijn, wat de natuur gebruikt, om den mensch aldus
overeenkomstig zijn natuur te vormen, en wat ze tot dit einddoel de
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kunst als een zeker fundament en een onfeilbaar richtsnoer aanwijst
en aan de hand doet:' "Van het gevoel, van de werkzaamheid en van
de prikkels tot beide is alles uitgegaan, wat de mensch aan krachten
en de menschheid aan ontwikkelingsvorderingen van ons geslacht in
den vollen omvang van zijn beschaving toont; en het leven van den
mensch en van zijn geslacht, in het algemeen beschouwd, is niets anders,
dan een voortdurende uiting en een gemeenschappelijke wisseling van
het voelen, van het doen en van de prikkels tot beide."
11. Wa a r van het go ede in de z e v 0 r min g u i t g a a t. "Als
men dan echter den vollen omvang van het voelen, het doen en de prikkels tot beide in het oog vat, dan valt het op: het heilige, het goede,
het vormende, het den mensch tot harmonische volmaking leidende van
dit alles, gaat van een algemeen middelpunt uit, en dit ordent, leidt,
bezielt en beperkt het volgens een hooge ren zin van het innerlijke
heiligdom onzer natuur. En nu is onweersprekelijk in den vollen omvang
der menschelijke gevoelens het gevoel der liefde in het kind het gevoel,
dat het wezen van den hoogeren zin der menschelijke natuur alleen
zuiver openbaart, en het middelpunt is, waardoor al het overige gevoelen
geordend, geleid, bezield en beperkt worden moet, om met den hoogeren
zin van onze natuur in zijn vollen omvang in harmonie te blijven. Van
den anderen kant is evenzoo in den vollen omvang van het menschelijke
doen de geesteswerkzaamheid, die, terwijl zij in en mèt liefde in onze
natuur ontspringt, het wezen van dezen hoogeren zin zuiver openbaart,
de werkzaamheid, waardoor alle overige doen der menschen geleid,
geordend, bezield en beperkt worden moet, als het een harmonische
en volkomen ontwikkeling der ontvankelijkheden van onze natuur, en
daardoor haar werkelijke en onfeilbare veredeling bereiken zal. Liefde
en een met liefde in het kind ontspruitende geesteswerkzaamheid zijn
dus klaarblijkelijk het gemeenschappelijke positieve en onveranderlijke
uitgangspunt, waarvan de ontwikkeling van alle ontvankelijkheden tot
onze veredeling uitgaat en uitgaan moet."
3. Het uiterlijke uitgangspunt.
I. Deo m g e v in gen e n bet rek kin gen in het alg e mee n •
.. Zooals de organisatie van onze natuur voor de verheffing van ons zelf
tot de liefde en tot de werkzaamheid, voor ons wezen en onze bestemming voldoende, in ons zelf ligt; zoo ligt ook in de noodwendige door
God zelf geordende omgevingen en betrekkingen van het kind een verheven organisatie van veelzijdige, voor het wezen van onze natuur en
van onze bestemming voldoende uitwendige prikkels, aansporingen en
opwekkingsmiddelen van de in ons liggende algemeene oerkracht onzer
zelfveredeling door liefde en werkzaamheid."
11. De ouders en de betrekkingen tot hen. "En zooals
het heilige, het onze natuur verheffende, het ons zelf onze volmaking
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naderbrengende in al ons voelen en in al ons doen van het gevoel der
liefde en van een uit de hoogere werkzaamheid onzer geestelijke natuur
ontspruitend bewustzijn, als van het onveranderlijke middelpunt van
alle veredelingsmiddelen van ons wezen, uitgaat - zoo gaat het heilige,
het verheffende, het onze natuur volmakende van den invloed der
prikkels van alle omgevingen en van alle betrekkingen van het kind
voor zijn liefde en zijn werkzaamheid van zijn ouders en zijn betrekkingen tot hen als van het middelpunt uit, door welks levenden samenhang met al zijn overige omgevingen en betrekkingen deze laatste hem
met betrekking tot haar invloed op zijn vorming voor liefde en werkzaamheid iets geheel anders, iets veel hoogers en iets veel edelers
worden moeten, dan ze hem zonder dezen samenhang ooit geworden
waren en ooit hadden kunnen worden."
111. Vad e r- e n moe cf e r Z 0 r g. "Alles, wat het kind aan lichaam
en ziel zal laten gedijen, gaat, zooals het innerlijk van het kind zelf
uitgaat, uiterlijk van vader- en moederzorg uit, hangt door duizend
aanrakingspunten met haar samen, en is wezenlijk van haar onafscheidelijk en afhankelijk:' "Door het heilige der vader- en moederzorg
verheft zich de gansche omvang der omgevingen van het kind boven
den dood van haar bloot physischen invloed op zijn zinnelijk bestaan
tot middelen der bevrediging van de behoeften van geest en hart van
een hooger menschelijk leven. Elke bete broods, die het kind eet,
wordt - als de liefhebbende moeder haar hem in de hand geeft - voor
zijn vorming tot liefde en werkzaamheid iets geheel anders, dan wanneer het deze bete op de straat vindt, of uit vreemde hand ontvangt:'
"De indruk van de moederliefde, die het kind een of ander genot
bereidt, is de indruk van een onvergankelijk, hooger innerlijk leven,
hij is de indruk van een het geheele zijn van het kind in beslag nemenden prikkel tot tegenliefde, tot dank, tot vertrouwen en tot alle innerlijke en uiterlijke werkzaamheid, waartoe de door dezen prikkel gewekte ontvankelijkheden onzer natuur ons kunnen verheffen."
IV. Het ge zin s I e ven. "Daaruit blijkt, waarom het gezinsleven
als het eenige door God zelf gegeven uitwendige fundament der ware
menschelijke vorming moet worden beschouwd. Daarin alleen ligt de
geheele omvang der prikkels, der beweegredenen en zelfs van den nood
en van den dwang, waardoor de natuur de ontvankelijkheden van ons
geslacht als goddelijke machthebster in ons ontwikkelt en grondvest."
"In zijn zuiverheid is dit leven het hoogste, het verhevenste, wat voor
de opvoeding van ons geslacht ook maar kan worden gedacht en gedroomd:'
4. De menschenwereld als opvoedende factor. "Buiten de ouders en de
noodwendige betrekkingen tot hen is het kind klaarblijkelijk zijn eigen
geslacht, de gansche massa der wezens, die met hem zelf en met zijn
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ouders van een en dezelfde natuur zijn, en de gansche omvang der
betrekkingen, waardoor deze met hem in aanraking komen, het eerste
en voortreffelijkste in de wereld, dat hem, om de ontwikkeling zijner
liefde en zijner werkzaamheid te bevorderen, gegeven is." "De betrekkingen tot zijn geslacht zijn bij elk kind van de wieg af uitgebreid en
veelzijdig, en de aanrakingspunten ervan grijpen met eIken dag dieper
in zijn wezen in." "Intusschen is het kind zich zijn betrekkingen wel
bij verre niet zoo snel bewust, als het in wezenlijken samenhang met
haar staat en er door wordt aangedaan. Ook is de indruk dezer betrekkingen voor het kind in den trapsgewijzen gang zijner ontwikkeling
wezenlijk verschillend. Aanvankelijk verschijnen hem de menschen om
hem heen vooral naar hun invloed op de bevrediging zijner behoeften."
Maar dit blijft niet zoo. Het rijpt "geleidelijk tot het innerlijk zelfgevoel
en tot een zich steeds meer verhelderend bewustzijn van zijn innerlijke
en uiterlijke zelfstandigheid, en breidt den kring der betrekkingen,
waarin het liefhebbend handelen kan, steeds meer uit. Het stijgt, als
het genot van zijn kracht en van zijn liefde in hem verzekerd is, op de
dubbele ladder van de innerlijke menschelijkheids- en van de uiterlijke
burgerlijke betrekkingen van de onschuld van zijn onmondigheidsstaat
tot de grootste uitgebreidheid van alle verwikkelingen, die de kring van
het warrelen en weven der menschen omschrijft, omhoog; en gebruikt
den verruimden kring van de betrekkingen tot zijn geslacht met dezelfde
liefde, waarmee het in zijn onmondigheid den engeren zijner huiselijke betrekkingen omvatte. Het groeit thans in en door de zuiverheid
en hoogheid der krachten, die de vorming van zijn onmondigheid in
hem ontwikkelde, van jaar tot jaar steeds meer daartoe, met dezelfde
hoogheid en menschelijkheid, waarmee het in zijn gezin kind van zijn
vader en van zijn moeder was, thans broeder en zuster van het grootere gezin, welks alvader God is, te worden. De gemeenschap van al het
goede en al het edele van dit groote Gods-gezin wordt thans het
onvervreemdbare aandeel van zijn geest en zijn hart, en het middelpunt
van zijn inspanningen zoowel als van zijn genietingen."
5. De natuur als opvoedende factor. "Aan het menschelijk geslacht,
dat het kind nà vader en moeder als het eerste gegeven is, waardoor het
tot liefde en tot werkzaamheid geprikkeld, gewekt en gevormd worden
zal, sluit zich dan de geheele natuur, al het bezielde en onbezielde, dat
in de wereld is, en de zinnen van het kind aandoet, onmiddellijk aan."
ttEvenzoo als het kind het menschelijk geslacht eerst slechts als hem
dienend, helpend en als het ware om zijnentwille bestaande in het oog
valt, zoo valt hem wederom dat, wat in zijn omgevingen buiten het
menschelijk geslacht zijn zinnen aandoet, eerst slechts van de zijde van
zijn onmiddellijken invloed op de bevrediging zijner behoeften en tot
verkwikking zijner zinnelijkheid in het oog; en het stijgt dan eveneens
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van deze beperkte beginopvatting der dingen tot een van zijn behoeften
en zijn lusten onafhankelijke opvatting ervan omhoog, waarin alle
dingen der wereld hem steeds meer in een licht verschijnen moeten,
dat met dat, wat ze op zich zelf en in andere, het kind vreemde, betrekkingen zijn, overeenstemt. Het brood enkel als zijn honger stillend, het
water enkel als zijn dorst stillend, de peer, de druif, de kers enkel als
zijn gehemelte streelend, hebben voor het kind een groote interesse,
vóór een gedachte in hem rijst, dat het brood uit voortbrengselen van
het plantenrijk vervaardigd wordt, dat het water tot de vloeistoffen der
aarde behoort, en peren, kersen en druiven eigenlijk zaadhouders van
boomen en struiken zijn:' Maar ook deze toestand duurt niet lang.
"Zooals het menschengeslacht, zoo verschijnen hem ook alle dingen
der wereld spoedig onafhankelijk van dat, wat ze hem als bloote bevrediging zijner behoeften en als genietingen zijner zinnelijkheid zijn."
Ook "het heilige duister, dat den eersten indruk aller dingen vergezelt,
en het kind de wereld om hem heen slechts in spelende en huppelende
gedaanten laat verschijnen - ook dit heilige duister klaart geleidelijk
op": Het ziet het schaap beven, als het geschoren wordt, de roos dorens
dragen, sterke dieren zwakkere aangrijpen en dooden. "Niettemin
doodt deze ervaring de liefde niet in het kind, bij hetwelk ze door
moedertrouw en menschelijke deelname voortgebracht en bevestigd
is. Integendeel het booze geweld, dat het sterkere dier het zwakkere
aandoet, wekt in zulk een kind algemeen een stil, maar levendig $evoel:
de mensch moet niet zijn als deze dieren." Ook de doode natuur
verschijnt den mensch niet steeds in haar schoonheid en zegenbrengende gedaante: herhaaldelijk toont ze ons haar verschrikkingen.
"Maar ook als de natuur dat doet, en dikwijls meer nog, als ze het doet,
dan wanneer ze het niet doet, wekt ze bij het kind, dat moedertrouw en
genoten liefde der menschen zacht en edel heeft gemaakt, de in hem
wonende liefde en haar energie."
6. Het geloof aan God.

I. He t mensc he n geslacht wandel t nie t in liefde. "Zooals
het eenerzijds niet tegen te spreken is, dat elk individu van ons geslacht
meer of minder vader- of moedertrouw, deelname en liefde van zijn
medemenschen, en de stout en verheven tot liefde prikkelenden en
kracht wekkenden aanblik der geheele natuur geniet, Zoo is het anderzijds waar: het menschengeslacht in het algemeen draagt het vermoede
resultaat dezer prikkels en middelen niets minder dan levend en stout
in zich zelf, het wandelt niet in de liefde, het wandelt niet in de oprechtheid en kracht harer deugd voort:'
Il. De oorzaken daarvan. "Sporen we echter de oorzaken van
deze oogenschijnlijke tegenstrijdigheid op, dan zien we spoedig: 1. dat
de ontvankelijkheden tot liefde en kracht, die in het menschengeslacht
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algemeen aanwezig zijn, in het kind zelf met alle prikkels der tot zelfzucht en krachteloosheid leidende zinnelijkheid saamgeweven voorkomen; 2. dat van den anderen kant zijn ouders en het geheele het
kind omgevende geslacht van menschen evenzoo in het algemeen meer
door zinnelijkheid, traagheid en zelfzucht, dan door de betere driften
van de liefde en door het hooge re leven der krachten, die door de liefde
werkzaam zijn, bewogen en in werkzaamheid gezet worden; 3. dat
eindelijk al het uitwendige van de natuur voor ons geslacht algemeen
het zaad van het bedrog en de misleiding in zich draagt, en zijn prikkels
zelf evenzoo algemeen neigingen in ons geslacht wekken, die recht
tegenover het wezen der liefde en haar heilige kracht staan; en dat alzoo
de geheele omvang van alle middelen, die voor de vorming van het
kind tot liefde en kracht in zijn verbindingen met de menschen en met
alle dingen dezer wereld liggen, niet voldoende kunnen zijn, om zijn
ontwikkeling voor het vooropgestelde doel geruststellend te verzekeren:'
lIl. Wat nog nood i gis. "Wie dus het doel der ontwikkeling van
het kind tot de liefde en kracht verzekerd wenscht, moet, hiermee
rekening houdend, hetzelve, ik mocht zeggen, vader en moeder, zijn
geheele geslacht en hemel en aarde verlaten en in zich zelf terugkeeren
laten, om de diepere grondvesting en volkomen verzekering van de
liefde en haar kracht alleen in zich zelf te zoeken en te vinden. Het is
werkelijk slechts door het terugleiden van het kind van zijn uitwendige
omgevingen en betrekkingen in het binnenste heiligdom van zijn wezen,
waardoor zijn vorming tot de liefde en kracht een onfeilbaar en in alle
gevaren proefhoudend fundament verkrijgen kan. En hierdoor zien
we ons, zooals aan het begin door de hoogere opvatting van de natuur
van den mensch, van zijn ontvankelijkheden en van zijn bestemming, hier
door de ontaarding en het verderf van deze natuur weer aan het aanvangspunt teruggebracht, waarvan we uitgingen: op de noodwendigheid, kunstmiddelen der verheffing en volmaking van den mensch uit
het binnenste van zijn wezen zelf te putten, en ze in hem zelf een vast
fundament te verschaffen."
IV. Het gel 00 f a a n God. "Elke goede moeder, elke wijze vader
voelt het ontoereikende, dat voor een bevredigende verzekering van de
heiligste aanspraken van hun kind in hen zelf en in de omstandigheden, waarin ze zich bevinden, ligt:' "Hoe beter en wijzer ze zijn, des
te meer zijn ze door de natuur der goede eigenschappen, die in hen
liggen, gedwongen, het beeld van hooge re liefde en hoogere kracht
dan ze zelf kunnen bezitten en toonen, in hen op te richten. Ze móèten,
als ze goed en edel zijn, ze kunnen niet anders - ze kunnen hun kind
niet liefhebben, zonder het tot het beeld der hoogste liefde en der
hoogste kracht, dat in de menschelijke natuur ligt, te willen verheffen.
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De stemming, die in hen zelf ligt, dwingt ze noodwendig in zich zelf
voor hun kind een beeld van de volkomenheid van alle liefde en van
alle kracht te zoeken en te bezitten, bij. welks hoogen glans alle liefde
en alle kracht, waartoe de menschen in het kleed van hun aardsche
pelgrimsreis geschikt zijn, vèr achterstaat. Het goede, dat in hen ligt,
verheft ze innerlijk boven de grenzen van al het menschelijk goede zij vinden slechts in God bevrediging voor al het goede en voor alle
kracht, die ze voor hun kind zoeken. Ze gelooven aan God:'
V. De geloovige moeder. De moeder "vindt in deze aanhankelijkheid aan God voor haar kind de voor zijn natuur onvermijdelijke
toegift tot alle middelen, die voor de vorming er van tot de bedoelingen
van haar zuivere moederliefde in haar hand en in de wereld liggen. Deze
middelen worden haar door haar geloof aan God zelf heilig, zij voelt
zich door dat geloof geschikter en williger ze voor haar kind krachtiger
te gebruiken; ze vindt er een voor haar kind reddend tegenwicht in
tegen de zwakte harer natuur; en de wereld met al haar bedrog en met
allen druk wordt er haar een hooge re wereld door, waarin ze dagelijks
vrijer, dankend en liefhebbend meer innerlijke krachten verkrijgt, tot
ontwikkeling van al het edele en goede, dat in haar kind ligt, werkzaam
te zijn en te handelen."
VI. Het gel 0 0 v i gek i n d. "En het kind, dat aan de zijde zijner
moeder de eerste kiemen van zijn neigingen, van zijn denkbeelden en
krachten ontplooit; dit kind, dat haar dagelijks een vader in den hemel
aanbidden ziet, die nimmer een menschenkind verlaat, dat aan hem
hangt en zijn liefde zoekt; dit kind, dat zijn moeder dagelijks om den
wille van den vader in den hemel de menschen liefhebben, hen dienen,
zich hun opofferen en in dit geduld, in deze liefde en in deze opoffering
haar eenige geluk ziet zoeken en vinden; - dit kind wordt door het
binnenste van zijn eigen natuur gedwongen, naast zijn biddende moeder
op de knie te vallen en dezen vader van zijn vader en zijn moeder met
haar te aanbidden. Het is niet anders mogelijk, de onschuld zijner
natuur dwingt hem, voor dezen vader iets soortgelijks te gevoelen, als
zijn moeder voor hem voelt. Het is niet anders, dit eerste ervaren eener
bovenzinnelijke vereeniging van de menschelijke natuur met een bovenaardsch, maar liefhebbend, helpend goddelijk wezen moet elk zuiver
gevoel, dat in de natuur van het kind ligt, hooger heffen. Het zal zijn
vader, zijn moeder meer liefhebben", elk medemensch zuiverder beminnen en in de natuur God vinden. "Het zal zich, als zijn moeder,
daartoe verheffen, dat zelfs ongeluk en lijden geen verwildering in zijn
natuur voortbrengen, maar integendeel hem wezenlijk ten beste en
daarvoor dienen, door hen de kracht zijner liefde, van zijn vertrouwen
en van zijn dank te zuiveren en te bewijzen."
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4. OFFICIËELE INSPECTIE VAN HET INSTITUUT rOg).
1. Het verzoek. In de eerste jaren van zijn bestaan nam het instituut
te Yverdon steeds meer in bloei en bekendheid toe; het werd de bedevaartplaats van al de mannen en jongelingen, die van het ideaal der
veredeling van het menschelijk geslacht vervuld waren, en geloofden
aan de mogelijkheid van zijn opvoeding. Bovendien was in den herfst
van '08 op initiatief van Pestalozzi te Lenzburg gesticht de uSchweizerische Gesellschaft für Erziehung U , die de vernieuwing van het vaderland door hervorming van zijn opvoedingswezen ten doel had, en waarvan hij zelf tot voorzitter was geproclameerd. Zoo scheen het oogenblik
gekomen, om van Yverdon het middelpunt van een groot nationaal
opvoedingssysteem te maken. Voor dit plan moest echter in de eerste
plaats de regeering gewonnen worden. Pestalozzi richtte zich daarom
einde Juni '09 tot de Zwitsersche Statenvergadering met het verzoek,
zijn instituut en de daar gevolgde methode aan een onderzoek te onderwerpen; welk verzoek onmiddellijk ingewilligd werd. Er werd een
commissie van drie leden benoemd, die in November het instituut
bezocht.
2. De inspectie. Het bezoek duurde bijna zes dagen, waarvan de
eerste drie gebruikt werden voor waarneming, de rest voor gesprekken
over de theorie, de organisatie, de discipline, den samenhang der
vakken, enz. De rapporteur, de Franciscaner pater Girard, bepaalde
zich bij de samenstelling van het rapport niet enkel tot wat dit bezoek
der commissie had geleerd, maar betrok telkens nog inlichtingen van
het instituut. Overigens kwamen Niederer en Schmid de commissie
vrijwillig te gemoet; de wijze, waarop zij den gang van zaken en de
voorvallen in -het instituut in het juiste licht trachtten te plaatsen,
maakte echter een weinig aangenamen indruk.
3. Het rapport. Het rapport, dat in Mei '10 aan de Statenvergadering
werd aangeboden, opent met een uitvoerige schets van de uitwendige
omstandigheden en het opvoedings- en onderwijsbedrijf in het instituut, waarbij het gelegenheid vindt, het voortreffelijke daarin naar voren
te brengen en de concessies, die het had moeten doen ten aanzien van
de oorspronkelijke bedoelingen, vergoelijkend bloot te leggen. Dan
staat het stil bij de algemeene tendenties van het onderwijs: de methode
der aanschouwing, het principe met de elementen te beginnen, den trapsgewijzen voortgang, het langzaam voortschrijden in het onderwijs, het
wekken van de zelfwerkzaamheid der leerlingen; en vraagt, of deze
grondstellingen het instituut uitsluitend eigen zijn. Het antwoordt:
neen; maar tegelijk legt het er, met een zijdelingschen blik op de eerzuchtige medewerkers, den nadruk op, dat Pestalozzi zelf geen aanspraak
op originaliteit heeft gemaakt. Het rapport vervolgt dan met de bespreking van de afzonderlijke leervakken en opvoedingsmiddelen. Het
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vindt de lichaamsoefeningen onbeduidend, de inspanning der leerlingen bij het leeren niet evenredig aan hun krachten, en mist vooral
een aan de leeftijden van de kinderen beantwoordende verplichting tot
arbeid. De overmaat aan mathematisch onderwijs wordt naar voren
gebracht. Het rapport bestrijdt hier de in het instituut gangbare meening, dat wiskunde het oordeel in het algemeen oefent. Het wenscht
een aanvulling van het onderwijs met een ttlichtvolle logica". Want de
jeugd moet leeren inzien, dat evidentie niet overal te pas komt, dat de
waarheid ook op andere wegen aangetroffen wordt. Scherp drukt het
rapport zich over de teekenmethode uit, prijst echter het mathematische
lijnteekenen, en waardeerend doet het uitkomen, dat aan de kunsten,
het teekenen en zingen, aan het instituut zooveel plaats is ingeruimd.
Tegen het verwijt, als zou het instituut ten opzichte van de religieusmoree1e vorming te kort schieten, neemt het rapport het in bescherming.
Het prijst den zedelijk-religieuzen geest van het instituut, wijst er op,
dat zijn historisch onderwijs een moree1e strekking heeft, dat in het
spraakkundig onderwijs Gellert's liederen en J. B. Rousseau's oden 1)
gebruikt worden, en dat in de geographie en natuurlijke geschiedenis
zedelijk-religieuze toepassingen worden gemaakt. ttWat we zeer duidelijk zien is het zuivere oprechte streven het gemoed der leerlingen
vroomheid in te planten. tt De handhaving van orde en tucht "laat zich
in vier woorden omschrijven: de kinderen bezig houden, ze onder
onafgebroken toezicht hQuden, door vaderlijke zorg en toespraken hun
harten winnen, ze door het geweten en de schaamte van het verkeerde
afhouden. tt Met dezelfde waardeering als over de religieus-zedelijke
vorming spreekt het rapport over het inscituut als geheel. Ten slotte
beantwoordt het de vraag, hoe de regelingen van het instituut voor de
bestaande organisatie van het onderwijs zouden benut kunnen worden.
De commissie oordeelt, dat wel veel goeds van het instituut op de
scholen van het land kan worden overgenomen, maar dat het niet kan
worden nagebootst, wijl het tteen geheel eigen bestaan en plaats"
inneemt.
4. Uitwerking van het rapport. Het rapport verwekte veel beroering.
I. In het ins t i t u u t. In de eerste plaats in het instituut zelf. Men
vond hier een nuchtere, het goede wel waardeerende, maar toch sterk
critische beschouwing van wat het instituut aanbood, en niet de minste
geestdrift of verbazing. Dit was het, wat het meest ontstemde: het
rapport zag in het instituut een proef als elke andere en niets buiten1) Christian Fürchtegott Gellert (1715-'69) is de Duitsche dichter, van wien in
'57 verscheen "Geistliche Oden und Lieder", waarin o.a. voorkomt het onvergankelijke gedicht "Die Himmel rühmen des Ewigen..Ehre". De Fransche lyris~he .dichter
Jean Baptiste Rousseau (1674-1741) heeft %1Jn roem te danken aan %1Jn m 1723
gepubliceerde "Odes, cantates, épigrammes, épitres et poésies diverses" •
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gewoons. Het "empirische" had het oordeel bepaald, aan de "idee" der
elementaire opvoeding was geen aandacht geschonken. PeMalozzi
verordende samenkomsten ter bespreking van het rapport en ter overweging van de middelen, waardoor de daarin aangewezen gebreken van
het instituut zouden kunnen weggenomen worden. Op deze conferenties kwam het tot heftige woorden tusschen Pestalozzi en Niederer,
maar vooral tusschen Niederer en Schmid.
'
Il. B u i ten het ins ti t u u t. Ook buiten het instituut wierp het
rapport veel stof op. Het kerkeraadslid Schwarz uit Heidelberg, die in
'08 het instituut te Yverdon, en de Züricher professor Usteri, die indertijd als lid van de door de "Gesellschaft der Erziehungsfreunde" benoemde commissie van onderzoek Pestalozzi in Burgdorf had bezocht,
namen het in artikelen voor Pestalozzi op. De Berner professor Von
Haller daarentegen las al het ongunstige uit het rapport bijeen, en voegde
daar als zijn oordeel aan toe, dat het instituut een kweekplaats was
van den revolutionairen geest. Tegen dezen "lagen laster" kwamen
eenige elèven in verzet. Niederer publiceerde in '11 een uitvoerig verweerschrift onder den titel: "Das Pestalozzische Institut an das Publikum". Hij beging daarin echter de fout het rapport en de beweringen
van Von Haller met elkaar te vermengen, zoodat het der commissie
gemakkelijk viel den stoot te pareeren door een korte, rustige verklaring,
waarin ze zich van den professor losmaakte. De Züricher koorheer
Bremi gebruikte deze gelegenheid om, in den vorm van drie dozijn
vragen aan het Pestalozzische instituut, met Pestalozzi en zijn werk
den onzinnigsten spot te drijven. Niederer kwam in '12 nogmaals
met een uitvoerig strijdschrift "Pestalozzis Erziehungsunternehmung
im Verhältnis zur Zeitkultur," dat echter weinig lezers vond. Tenslotte
traden hij en Pesta!ozzi nog in afzonderlijke verweerschriften tegen
Bremi in het krijt. De uitslag van dezen pennestrijd was voor Pestalozzi
in Zoover bevredigend, dat hij er niet als verslagene uit te voorschijn
trad. Maar het denkbeeld van Yverdon het middelpunt van een nationaal opvoedingssysteem te maken, moest hij laten varen.
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Den lOen Augustus '09 opende Pestaloz2;Î te Lenzburg de tweede
zitting van de "Schweizerische Gesellschaft für Erziehung" met een
rede, waarin hij het wezen en de middelen zijner methode schetste.
Hij wilde daardoor de leden tot een onderzoek van zijn instituut opwekken en tegelijk zijn ideeën, de daarop berustende elementaire
opvoedings- en onderwijs middelen en zijn instituut tegen de aanvallen,
waaraan ze herhaaldelijk blootstonden, verdedigen. Deze "Lenzburger
rede" werd door Niederer omgewerkt tot een omvangrijk geschrift,
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dat in '10-'11 in het "Wochenschriff' onder den titel: "Ueber die Idee
der Elementarbildung und den Standpunkt ihrer Ausführung in der
Pestalozzischen Anstalt zu lferten tt werd gepubliceerd. Daar het rapport
van de officiëele commissie, waarover hierboven gesproken werd,
inmiddels verschenen was, kon er onder het afdrukken van dit werk
nog rekening mede gehouden worden. In het volgende overzicht bepalen
we ons tot de uiteenzetting van de idee der elementaire opvoeding,
waarin telkens de hand van Niederer te bespeuren is (A) en van de
verwerkelijking er van in het instituut (B).
A. DE IDEE VAN DE ELEMENTAIRE OPVOEDING.
1. Kenmerken der methode. I. .,Ze beoogt het opsporen en vasthouden van wezenlijke elementen, d.w.z. van onveranderlijke aanvangsen leidpunten van alle onderwijs en opvoeding." Elementen zijn die
aanvangspunten van het kennen, kunnen en willen, die de kiemen van
de kennis van het ware, van het gevoel voor het schoone en van de
kracht van het goede in zich sluiten en in de voltooide ontwikkeling
dezer kiemen de waarheid, de schoonheid en de goedheid in het kind
zelf volkomen verwerkelijken. "Als van zulke beginpunten uitgaand
noem ik de methode elementair. tt
11. In zoover de methode die beginpunten naar hun eigen innerlijke
wetten van hun oorsprong uit ontwikkelt en uitbreidt, en elk in zijn
eigenaardige natuur vormt, is ze genetisch. "Ik noem de methode
organisch-genetisch in tegenstelling tot het begrip eener historischgenetische, wijl dit begrip kon leiden tot de meening, als zou de ontwikkeling en het onderwijs al de omwegen, bochten en afdwalingen
moeten doorloopen of meer of minder verwerkelijken, die het menschengeslacht doorloopen heeft, om tot de waarheid en zelfstandigheid te
komen. Dit is geenszins mijn meening. Ik erken veeleer aanvangspunten der opvoeding, die in het wezen der menschelijke natuur liggen,
reeds op zich zelf waarheid en het gevolg van de zelfstandigheid van
deze natuur zelf zijn, en door welker zuivere opvatting en ontwikkeling
aan het kind juist die tot tallooze dwalingen leidende zij- en omwegen
bespaard zullen worden. tt
111. "De methode zal zich niet alleen op de menschelijke natuur
baseeren en uit haar voortkomen; ze zal deze in haar individualiteit
zelf in het kind onmiddellijk vormen. tt De menschelijke natuur "is niet
alleen het aanvangs- en middelpunt, maar ook het laatste doel, het
uitsluitende voorwerp van haar taak."
IV. De methode is positief. "Ze richt zich niet op negatieve belemmering van het kwade, maar op positieve bezieling van het goede. Ze
bestrijdt zwakte door vermeerdering der werkelijk voorhanden kracht;
de dwaling door de ontwikkeling van de inwonende kiemen der waarheid; de zinnelijkheid door voeding en versterking van den geest."
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V. Omdat ze positief is, gaat ze "individueel van het kind zelf uit,
dat ze voor zich heeft." "De methode wil niets ontwikkelen, dan wat in
het kind voorhanden is, en deze aanleg zelf wederom alleen van haar
zelf uit en uit haar innerlijk middelpunt."
VI. Ze is ook positief ten aanzien van het onderwijs. Ze gaat uit "van
het zelfstandige van elk leervak, dat ze meedeelt. Niet tot het refiecteeren
over dat, wat de dingen niet zijn, maar te komen tot de intuïtie, tot het
onmiddellijk bewustzijn van dat, wat ze werkelijk zijn, is in dit opzicht
zonder uitzondering haar streven."
VII. De methode is algemeen. Haar algemeenheid ligt in de "grondstellingen: dat elke menschelijke aanleg in het kind op de gelijke
organische drift berust; dat elke kunst of kennis, juist daarom wijl ze
individueel is, voor alle onveranderlijk gelijke, steeds vaste elementen
heeft, en haar natuur nooit veranderen kan." Zoo zal b.v. steeds het
fundament van alle lichamelijke ontwikkeling de beweging en oefening
van het lichaam en zijn buigzaamheid zijn; steeds zal het mathematische
talent zich slechts aan getal en vorm, eenheid en veelheid, grootte en
figuur, aan hun verhoudingen en combinaties kunnen ontplooien •
.. Het aan elken afzonderlijken zin der menschelijke natuur beantwoordende object, de elke afzonderlijke aanleg van het kind aan het
werk zettende daad op te sporen en den vorm te geven, zooals het de
toenemende geschiktheid dier zinnen, de zich verruimende omvang
dezer krachten vordert, dat is het algemeenheidsprincipe, naar welks
realiseering de methode streeft."
VIII. "Als en inzooverre ze dit doet, treedt ze op als werkelijke bemiddelaarster van alle paedagogische tegenstellingen, van waaruit ze deels van
de zijde van het realisme, deels van de zijde van het formalisme, deels
door de philanthropijnen, deels door de humanisten eenzijdig in het oog
wordt gevat; zij zal de eischen der menschen- en der beroeps-, der
individueele en der burgerlijke, der huiselijke en der openbare opvoeding, elk op zijn tijd en op zijn trap vereenigen; zij zal het gezonde
verstand, zooals elke hoogte van den geest en van het hart, bevredigen."
..Als ze zich zelf trouw blijft, haar beteekenis niet verkeerd begrijpt en
haar elementen niet eenzijdig opvat, dan leidt ze het onderwijs door
alle tegenstellingen heen, en laat elke op haar tijd en op haar plaats te
voorschijn treden."
2. De elementaire methode die van de moeder. Dat de methode de
taak der opvoeding en geen droom is bewijst het feit, dat ze in de
instinctmatige handelwijze van de moeder tegenover haar kind wordt
aangetroffen. "Inderdaad zóó rein en zóó hoog spreekt zich het bestaan
en de samenhang van de methode nergens uit, als in de handelwijze der
Of geheel ontwikkelde Of geheel eenvoudige en menschelijk natuurlijke
moeder tegenover haar zuigeling. Deze handelwijze is zuiver oorspron-
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kelijk; daar mengt zich nog geen menschelijke kunst, geen menschelijke
dwaling in. Ze is zuiver elementair; daar openbaart zich de natuur nog
geheel: haar instinct spreekt in deze handelwijze nog levendig, en voor
zoover en zoo lang het daarin levendig spreekt, is in alle doen der
moeder eenheid, levende eenheid voor wekking, voor bezieling van den
geest, van het hart en van de physieke krachten van het kind. Ze is
zuiver positief. Zonder omwegen, zonder onzekerheid en twijfel treedt
ze uit de onmiddellijke aanschouwing van de behoeften van het kind te
voorschijn, streeft naar haar onmiddellijke bevrediging. Ze is organisch.
Daar ontspruiten door haar overal de gewekte krachten van het kind
als kiemen van verdere vorderingen." "Ze omvat het kennen, kunnen
en willen van het kind tegelijk, en werkt toch op elk ervan op de individueelste en bepaaldste wijze. Ze is algemeen, zooals de behoeften van
alle kinderen in hoofdzaak gelijk zijn. Ze is echter evenzoo bemiddelend,
door de wijze waarop de moederlijke persoonlijkheid staat tusschen het
kind en zijn gezamenlijke omgevingen en betrekkingen, tusschen de
persoonlijkheid van het kind zelf en de in hem nog slechts als instinct
werkende rede!'
3. De deelen der elementaire methode. De elementaire opvoeding
"moet wel tengevolge van de eigenaardigheid van de verschijning
onzer natuur in het werkelijke bestaan, in de zedelijke, geestelijke en
physieke elementaire opvoeding verdeeld worden."
I. De ze de lij ke ele men taire opvoe din g. Deze "is niets
anders dan de reine ontplooüng van het menschelijke willen door de
hoogere gevoelens van de liefde, van de dankbaarheid en het vertrouwen
op den grondslag der volkomenheid, waarin ze zich in hun eerste ontkiemen in de zuivere betrekking tusschen moeder en kind openbaren.
Het doel dezer vorming is zedelijke volmaking onzer natuur; haar
middelen zijn oefeningen in het streven naar volkomenheid in het
zedelijke denken, voelen en doen. Op het zichtbare gericht openbaart
ze zich als moraal in het handelen, op het onzichtbare als religie in het
gevoelen of aanschouwen. Gene vormt de reëele, deze de ideëele zijde
van één en hetzelfde aanvangspunt van het zedelijke leven. De bemiddelende eenheid, de band van beide is, intellectueel verschijnend, de
gezindheid, die wezenlijk het karakter van den mensch grondvest. Als
kennis worden de moraal en de godsdienst tegelijk wederom voorwerpen
der intellectuee1e vorming." "Daar onze natuur de volkomenheid der
zedelijkheid slechts in een hooger wezen, slechts in God vermag te
begrijpen, zoo knoopt zich het eerste door de moederliefde en het
geloof aan haar voortgebrachte streven naar zedelijk denken, voelen
en doen aan het vóórgevoelen van het geloof aan God, dat uit de waarheid van de kinderlijke liefde, van den kinderlijken dank en het kinderlijke vertrouwen zoo eenvoudig en natuurlijk te voorschijn treedt!' De
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reeks der middelen tot de zedelijkheid van haar oorsprong af tot de
christelijke overgaaf van zich zelf voor waarheid en liefde aan den dood,
vinden slechts in het zuivere geloof aan God en in ware religieuziteit
hun bron en hun zuiveren en vasten steun."
1I. Dei n teil e ct u e e 1e e I e men t a i re v 0 r min g. Deze "is weer
niets anders dan de zuivere ontplooiing van het menschelijke kennen
of van ons denkvermogen door een hoogst eenvoudig gewoonmaken
van zijn gebruik. En daar dit vermogen in zijn wezen zich eerstens
aan de aanschouwingsindrukken, die de dingen der wereld op onze
zinnen maken, aansluit; tweedens rust op de ontwikkelde gemakkelijkheid, deze oer-indrukken of juister de eenvoudige gevolgen van hun
werking op ons innerlijk, als de elementen van alle menschelijke kennis,
in ons zelf samen te voegen, te scheiden en te vergelijken; zoo eischt de
intellectueele elementaire opvoeding: 1. psychologische leiding van
de inwerking der natuur op het verstandelijke wezen tot opwekking
en verzameling der indrukken, die het verstand, d.w.z. de levende,
geestelijke kracht in het kind, bij de aanschouwing en in het leven der
natuur noodwendig voortbrengt; 2. psychologisch gebruik dezer
indrukken, als de door de natuur wezenlijk en onveranderlijk gegeven
middelen, waardoor het geheele geest- of denkvermogen in ons het
gemakkelijkst kan worden ontwikkeld. De middelen, waarin zich het
werk van het verstand in ons in de natuur zelf openbaart, zijn taal,
getal en vorm. Gericht op het kunnen te voorschijn brengen en verstaan
der in hen liggende waarheden en betrekkingen, brengen ze de verstandelijke vorming voort. Gericht op het te voorschijn kunnen brengen
en gevoelen der in hen wonende schoonheid, harmonie en volkomenheid, brengen ze de aesthetische vorming voort. De middelen onzer
elementaire vorming moeten zuiver van het gebruik van dit vermogen
uitgaan." De elementaire ontplooiing van ons denkvermogen moet
zich "door de hooge voltooiing der hoogst eenvoudige aanvangspunten
in het denken door gapinglooze schreden verruimen, en mèt en dóór
deze verruiming tot de hoogere trappen van het meer ingewikkelde
en diepere denken en tot de kennis van ingewikkelde dingen en inzichten
verheffen:'
lil. De ph ysie ke e Ie me n tai re vorming. "Overeenkomstig de
innerlijke eenheid van onze natuur is eindelijk ook de physieke elementaire vorming niets anders dan een psychologische ontplooiing van het
kunnen, of van de in het kind wonende veelzijdige physieke krachten,
die eveneens weer door niets anders, dan door een hoogst eenvoudig
gewoon maken van haar gebruik bereikt wordt. De ontplooiing dezer
krachten gaat van het eenvoudige aanvangspunt der beweging uit.
De beweging, op zelfstandig gemak en zekerheid in het gebruik der
ledematen en op overwinning van lichamelijke belemmeringen gericht,
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kweekt kracht, op regelmatige en harmonische uitdrukking gericht,
bevalligheid; met bewustzijn en naar bedoelingen opgevoerd, gene
beroeps-, deze kunstvaardigheid:' "Langs denzelfden weg, waarop het
kind zich tot zedelijke en geestelijke zelfstandigheid verheft, verheft
het zich door gapingloozen voortgang en omvattend gebruik van zijn
lichamelijke krachten ook tot physieke handigheid en burgerlijke
zelfstandigheid. "
B. HET INSTITUUT EN DE ELEMENTAIRE METHODE.
1. De elementaire opvoedings- en onderwijsmiddelen en de methode.
De vraag rijst: "in hoever voldoen de door ons in ons instituut als
elementair beschouwde en verklaarde opvoedings- en onderwijsmiddelen aan de eischen der elementaire methode y"
1. Dei n teil e c tue el e e 1e men t a i rem i d del e n. 1. Deze zijn
getal, vorm en taal. We moeten dus nagaan, wat getal, vorm en taal
eigenlijk tot de ontplooiing der intellectueele krachten bijdragen. "In
dit opzicht is duidelijk, dat de aanvangspunten, waarvan ze uitgaan
elementen der kennis zijn. Ze zijn den mensch karakteristiek. Ze liggen
in het organisme zijner geestelijke natuur. Ze zijn producten harer
werkzaamheid. Ze zijn in het onveranderlijke wezen der menschelijkheid gegeven als de eerste zelfstandige kiemen harer uitingen en harer
ontplooiing; ze hebben een positieve natuur. Ze kunnen niet zelfstandig
het kind ter aanschouwing gebracht en ontwikkeld worden, zonder
hand en oog te oefenen, zonder lust en gevoel te wekken, zonder het
hart en de wil in beslag te nemen. Overeenkomstig den algemeenen
vorm der geesteswerkzaamheid leiden ze deze van haar eerste volkomen
bepaalde optreden in het uiterlijke van de zijde van het verstand tot op
den trap van het zelfstandige vormen der begrippen en van de zijde der
rede tot het ontwakende bewustzijn der ideeën:' "Als algemeene elementen der humaniteit zijn ze evenzoo klaarblijkelijk weer fundamenten
der humane beroepsopleiding; overal eischt het leven hun kennis,
zoowet als de door hen geoefende vermogens en vaardigheden."
2. De elementaire oefeningen van het getal en den vorm zijn in het
bijzonder geschikt de "geestelijke besluitkracht" te ontwikkelen. Beide
"leiden niet enkel tot het kennen der waarheid, maar ook beslist
tot het vinden er van. Ze houden niet alleen het denkvermogen
bezig in het onderzoeken ervan, maar ze bezielen ook de verbeeldingskracht tot het vrije spel van haar opzoeken en haar scheppend
samenstellen:'
3. De taal is "als getal en vorm, een noodzakelijke voorwaarde voor
de ontplooiing der menschelijkheid onzer natuur." Zij is "de samenvatting van het geestelijke bewustzijn van het menschengeslacht, van
zich zelf en van de natuur. Zooals daarom elke menschelijke bezigheid
van het bewustzijn onafscheidelijk is, zoo is het spreken onafscheidelijk
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van alle menschelijk leeren en oefenen:' De gang, waardoor het kind
spreken leert is dezelfde, waardoor het denken leert • .,Met het woord ,ik'
dat het voor de eerste maal uitspreekt, met de verheven uitdrukking:
,ik ben' heeft het zich zelf gewonnen, en daarmee een steeds vast middelpunt voor alle wereldaanschouwing en alle wereldervaring. Dit zijn
zèlf wordt wederom het algemeene aanvangspunt, waaraan de elementaire spraakleer zich naar alle zijden voortzet, welker vereenigende
middelpunt we in de idee van het ,Buch der Mütter' hebben getracht
te geven:' Dit moet het kind leeren zich als hart, als geest, als lichaam
te beschouwen. Het maakt het bekend met alle woordsoorten en met de
verbinding der woorden tot zinnen en prent ze het oefenend in. " Terwijl
het de deelen en voorwerpen, die het benoemt, zelf opzoeken moet, zet
het zijn aanschouwingsvermogen en zijn opmerkzaamheid aan het
werk."
II. De zedelijk-religieuze elementaire middelen. 1• .,Het
hoogste feit van het wezen en den gang der zedelijke ontwikkeling van
het menschengeslacht, dat de geschiedenis der menschheid toont, is
geen ander dan dat van het Christendom. Dit feit is de samenvatting en
de kengrond van alle overige zedelijke feiten onzer natuur. De zedelijkheid zelf, zooals ze in de onveranderlijke en eeuwige hoedanigheid
van den mensch ligt, heeft zich in den persoon en in den geest van zijn
Stichter geopenbaard; en het doel van zijn bestaan, de menschheid in
al haar individuën zedelijk op te voeden, verheft het Christendom zelf
weer tot onveranderlijken en eeuwigen toetssteen van elke zedelijke
daad - tot toetssteen der zedelijke waarde van elke opvoedingsproef in
haar wezen. Onderzoeken we het Christendom naar onze in het begin
opgestelde idee der elementaire opvoeding nader, dan vinden we daarin
alles, wat we als den inhoud en de taak dier idee eischten, met de grootste
helderheid en in een bovenzinnelijk licht gegeven, en we kunnen onze
eischen en grondstellingen als evenzooveel eischen en grondstellingen
van het Christendom aanzien. Het belichaamt niet slechts in de idee,
waarvan het uitging, maar ook evenzoo volkomen in de middelen, die
het organiseerde, in het feit der opvoeding, die historisch er van stamt,
een elementaire zedelijke opvoeding. Wezenlijke elementen, d.w.z.
onveranderlijke aanvangs- en leid punten dezer opvoeding zijn er door
opgesteld en bearbeid. Deze elementen zijn, evenals zijn vorderingen,
overal volstrekt positief en geïndividualiseerd. Ze geven de· individualiteit van de zedelijke natuur van den mensch en de individualiteit der
zedelijkheid op zich zelf in haar zuiverste en geslotenste verschijning
weer. Overal vergelijkt zijn Stichter de vestiging van zijn rijk met den
organischen ontwikkelingsgang der natuur. Vrij van alle uiterlijke
vormen heeft hij het in het binnenste van den mensch gegrondvest. ft
Hij voert "de zedelijke opvoeding onvoorwaardelijk op het oorspronke-
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lijke, eenvoudige, zuivere en onmiddellijke van alle zedelijke aandoening,
op de gevoelens van de liefde, van den dank en van het vertrouwen,
terug." "De moeder behandelt onbewust haar kind als leerling tot de
zedelijkheid, zooals het Christendom met bewustheid den mensch als
leerling tot de zedelijkheid behandelt; en het Christendom is van deze
2:ijde beschouwd, niets anders dan de verheffing van het instinct tot de
rede, van de natuur tot de hoogte eener goddelijke openbaring." "Alles,
wat de zedelijke elementaire opvoeding het kind zijn kan, dat moet ze
hem zijn in dezen geest van de moeder en van het Christendom:'
2. "Zooals de elementaire methode het Christendom in zijn Stichter
als de absolute en volkomen openbaring der zedelijke menschelijke
natuur erkent, zoo erkent ze anderzijds juist dit Christendom in zijn
Stichter als de absolute en volkomen openbaring der religieuze menschelijke
natuur, en juist daarin de verlossing van den Verlosser der wereld. De
religie zelf, zooals ze op zich zelf is, en zooals ze zich in den mensch
ontwikkelt, is in den Verlosser verschenen, en met hem heeft zich de
religie met bewustzijn tot de het gansche menschengeslacht omvattende
taak verheven: de menschen, elk naar zijn individueele ontvankelijkheden, behoeften en krachten, met God te vereenigen, d.w.z. ze algemeen religieus te maken, van de religie uit, die als zegel van de goddelijkheid der menschelijke natuur reeds oorspronkelijk in ieder ligt.
Haar bestemming als universeel opvoedingsmiddel der menschheid
trad door hem met de grootste duidelijkheid en macht te voorschijn.
Daardoor verheft zich het Christendom niet alleen tot onveranderlijken
en eeuwigen toetssteen van elke religieuze verschijning, maar ook de
elementen en de gang van alle religieuze ontwikkeling en opvoeding zijn
er in gegeven, en als zoodanig in de geschiedenis volkomen ontwikkeld:'
"Ook het instinct der vrome moeder doet, zij het ook in een oneindig
beperkten omvang aan haar kind, wat het Christendom ook doet; en
zooals de moeder onbewust en onwillekeurig uit zuivere liefde tegenover
haar kind, als God tegenover den mensch handelt, evenzoo is het Christendom van deze zijde wezenlijk niets anders, dan de volkomen ontwikkeling en uitbeelding van het moederlijke zijn en de moederlijke
verhouding." "De elementaire opvoeding baseert het godsdienstonderwijs op het heilige fundament van het Christendom; en evenzoo bouwt
ze het op het onwankelbare fundament der moederlijke handelwijze:'
Eenige ve rwij ten te gen de me thode. 1. "Men heeft de intellectueele elementaire opvoeding luide het verwijt gemaakt, dat ze haar
leerling te vroeg uit het heilige duister van het vermoeden der waarheid
en van het vrome, vóórgevoelende geloof rukt. Maar een methode, die
volgens haar wezen de menschelijke natuur als een eenheid, als een
geheel, in den omvang van al haar krachten en ontvankelijkheden aanspreekt; een methode, die de zedelijkheid en religieuziteit niet alleen
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als zusterlijke hulpen der intellectueele vorming, maar als haar absoluut
en noodwendig fundament erkent; een methode, die onze natuur, vóór
ze haar tot inzicht en kennis leidt, door hoogere gevoelens verheft en
den teederen band der kinderlijke en ouderlijke betrekkingen, die zich
in dankbaarheid, liefde en vertrouwen uitspreken, reeds in de prilste
jeugd van haar leerling van den vader en de moeder van het tijdelijken
leven op zijn Vader in den hemel overdraagt, en de eenheid der menschelijke opvoeding en de mogelijkheid van de harmonische vereeniging
van de middelen zijner zedelijke, intellectueele en physieke ontwikkeling
slechts door de overdracht der kinderlijke gevoelens tegenover de
moeder op het geloof en de aanbidding Gods bereikbaar gelooft; een
methode, die in elk eerste woord, dat ze leert, in elke kracht, die ze
oefent, in elke waarheid, die ze meedeelt, slechts feiten en geen begrippen
geeft, en die elk begrip, dat het kind zich vormt, op de aanschouwingen
van feiten baseert - een zoodanige methode kan waarlijk het kind niet
met moedwillige lichtzinnigheid te vroeg uit het heilige duister van
het vermoeden der waarheid en van het vrome, vóórgevoelende geloof
aan haar rukken. Neen! het is in het wezen ervan gegrondvest, dat ze dit
duister als de wieg der vroomheid en wijsheid met heilige zorg omgeeft
en het kind, juist zooals de natuur ook doet, slechts door een langzaam
wegvloeiende schemering tot de daghelte der waarheid verheft:'
2. Ware het eerste verwijt niet reeds door de natuur der methode
weerlegd, het zou het worden "door het in haar wezen gegrondveste
feit, dat ze zich niet alleen in haar middelen, maar ook in den gang van
hun gebruik baseert op de realiteit van het menschelijk bestaan in zijn
vollen omvang. Niets is daarom onbillijker, dan dit tweede verwijt,
dat men haar gewoonlijk in verband met het eerste en bijna even vaak
heeft gemaakt, dat ze n.l. haar opvoedingsmiddelen niet genoeg aan de
waarheid van de betrekkingen van het persoonlijke en huiselijke leven
en van het werkelijk zijn der menschen hechten wil. Het is waar: de
vormen der intellectueele opvoeding, als afzonderlijke elementaire
middelen, verschijnen in deze afzonderlijkheid eenzijdig en gescheiden
van den samenhang van het gansche kinderlijke bestaan; maar ze zijn
het slechts, inzoover ze als op zich zelf staand beschouwd en door het
verstand opgevat worden. Ze zijn het niet in het lesuur; ze zijn het niet
in de verhouding van den onderwijzer tot het kind; ze zijn het niet
tijdens de zelfwerkzame inspanning van het laatste; ze zijn het niet,
noch in den samenhang, waaruit ze voortkomen, noch in den samenhang, waarmee ze in het geheel der leiding van het kind verbonden zijn:'
3. Men hoort "den uitroep vaak herhalen: de methode is nieuw en
kan daarom niets deugen, wijl niets onder de zon nieuw is." En toch
is dit gewis: "alles, wat ooit goeds in de opvoeding reeds aanwezig was,
dat alles neemt de idee der elementaire opvoeding met kracht in haar
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schoot op. De eenvoudige en rechtschapen opvoedingswijze van onze
vaderen stond den grondstellingen der elementaire vorming veel nader,
dan het kunstige opvoedingsraffinement van de zwakte en het verderf
van onzen tijd:' Maar "zelfs bij de verschijning van Jezus Christus
was de hooge, zuivere verheffing van het hart, die het geloof van
Abraham beduidde, en die de Verlosser bestemd was in de menschheid
weer te herstellen, een voor zijn medejoden geheel nieuwe verschijning.
Het oude geloof van Abraham was hun thans een geheel nieuw geloof;
en daar het geoorloofd is; ook het kleinste met het grootste te vergelijken,
mag ik toevoegen: het blijkt thans bij de verschijning der elementaire
opvoeding, dat, zoo vreemd het begrip der nieuwheid aan haar wezen is,
zoo natuurlijk verbindt het zich aan haar verschijning in den tijd."
4. Er zijn er, die de elementaire methode een licht vinden, dat voor
het volk te hel schijnt. Zij meenen, dat het niet noodig is iets voor zijn
verstand te doen: men moet slechts voor het hart van het volk zorgen.
Hierbij bedenke men echter: "Men kan het hoofd van het volk weliswaar niet menschelijk vormen, zonder het hart te veredelen; maar
het is omgekeerd óók waar, dat men, zonder zijn hoofd te vormen, zijn
hart onmogelijk menschelijk bevredigend veredelen kan."
5. Voor anderen is haar licht niet hel genoeg, "en het zijn niet alleen
mannen, die voor licht en waarheid ijveren en vuur en leven voor beide
in de innerlijke omstandigheden van het volk brengen, maar ook zulke,
die in andere omstandigheden voor licht en waarheid ijskoud zijn. tt
,.Het is merkwaardig: mannen, die er niets tegen aanvoeren, als de
massa der kinderen van hun land van den morgen tot den avond aan
het ellendigste schoolmechanisme prijsgegeven worden, vinden de
methode te mechanisch, te vervelend, te tijdroovend dan dat men
toestaan kon, dat de goede landskinderen zich een paar jaar ermee
bezig hielden; daarentegen vinden ze in den regel heelemaal niets
ertegen in te brengen, dat juist deze goede landskinderen gedwongen
worden de gansche rij hunner jeugdjaren scholen te bezoeken, waarin
ze noch denken, noch spreken, noch waarnemen, noch arbeiden leeren,
maar in dit alles nog verward en tegen de natuur achteruitgezet worden. tt
"Deze lieden, die elken anderen schoolmeester prijzen, als zijn kinderen
bij het examen voldoen, en niet eenmaal vragen, door welke kunsten
hij het zoover gebracht heeft, dat ze op dien dag méér schijnen, dan
ze een dag er vóór waren en een dag later weer zijn, eischen van onze
leerlingen, zonder uitzondering, dat ze door hun gansche leven bewijzen,
dat de methode goed is. Of deze ons ook onrijp uit de handen genomen
worden, àf er hun opvoeding storende invloeden bestonden, daarop
letten ze niet; de jaren, die ze in onze handen geweest zijn, beslissen
voor hen niet slechts over de waarde van het instituut, maar zelfs over
de waarde der methode:'
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111. De elementaire middelen der kunstopvoeding.
1. "Ook de opvoeding tot de kunst moet, als ze werkelijk elementair
zal zijn, uitgaan van de erkenning van de eenheid onzer natuur. Als
de kunst menschelijk zal zijn, d.w.z. als ze den mensch werkelijk tot
het bewustzijn van de waardigheid zijner natuur, en tot de waardigheden van een daarmee overeenstemmend zijn en leven leiden zal,
dan moet ze noodwendig van de verheffing van den geest en van het
hart, als van haar innerlijk fundament, uitgaan, en zich dan door
ontwikkeling van onze zinnen en van onze physieke krachten uiterlijk
uitspreken." a. "God is de oerbron der hoogste, reinste verheffing des
harten! Inzoover de inzichten en gevoelens van een mensch van het
hoogste, van het verhevenste, waartoe zijn natuur geschikt is, van
het goddelijke uitgaan, inzoover is hij ook voor het wezenlijke, innerlijke, heilige en het der menschelijke natuur geluk brengende werkelijk
ontvankelijk, en daardoor ook voor het leeren van alle uitwendige
middelen der kunst in zooverre voorbereid." b. "Inzooverre de kunst
verder uit de ontplooiing van onze geestelijke vermogens voortkomt,
rusten de middelen harer ontplooiing weer op het wezen der geestelijke
kracht van onze eigen natuur." c. "Inzoover eindelijk de kunst uit
de ontplooiing van onze physieke krachten voortkomt, werken haar
middelen weer op het wezen der physieke natuur zelf."
.
2. a. Het zedelijk element der kunstopvoeding is de eigen zedelijke
natuur van ons geslacht, die met de macht van haar rein goddelijk wezen
de physieke ontwikkeling van ons geslacht tot de kunst, juist zooals
de intellectueele, onder zich plaatst, en noch de eene noch de andere
een van haar onafhankelijke zelfstandigheid toestaat." b. "Het intellectueele element der kunstopvoeding is wederom de eigen geestelijke
natuur van den mensch. Haar voornaamste uiterlijk middel is het kind
door het alphabet der aanschouwing, door de maat- en groothedenleer,
verbonden met de ontplooiing van het denkvermogen, door de elementaire oefeningen der taal en der getaltrekkingen, gegeven." c. "De
physieke elementen der kunst zijn eerstens de zinnen zelf; van dezen
kant zijn haar middelen zuivere zinsoefeningen, vooral van het oog
en van het oor; tweedens de mechanische krachten van onze handen
en van onzen mond, om de innerlijk ontplooide aanschouwing der
kunst ook uiterlijk het oog en het oor voor te stellen. Deze eischen
dubbele elementair-gymnastische oefeningen van de hand en van de
vingers, van den mond en van de keel. De eerste omvatten alle kunstwerken der teekening en der plastiek, de andere beperken zich tot de
kunst van het zingen."
3. a. "De natuur wekt de ontplooiing van den inwendigen zin voor
orde en schoonheid, het wezenlijke fundament der kunst:' "Van
deze zijde heeft men zich slechts aan het doen en de verschijnselen
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van de natuur aan te sluiten. Hemel en aarde staan in al hun
schoonheid voor de oogen van het kind; en hoe meer dit in zedelijke
en intellectueele vorming elementair gewekt en ge"oed is, des te
grooter is ook zijn innerlijke ontvankelijkheid voor al het schoone.
Het kind der vrome moeder staat aanbiddend voor de schoonheid
der schepping; het aanvangspunt van de ontplooiing van het innerlijke
schoonheidsgevoel is in hem door het heilige v66rgevoelen van het
verhevene, van het hoogste, levend gemaakt:' b. "Zoo staat ook de
uitwendige mechanische vorming tot de kunst met de intellectueele
in denzelfden samenhang. Het mechanische fundament van alle schoonheid, de basis van het geraamte van alles, wat schoon is, komt uit

het bewustzijn van de evenredigheid van alle vormen ten opzichte van
elkander te voorschijn. Ze eischt een ontwikkeld vermogen, de proporties van elk voorwerp met het oor, zoowel als met het oog, waarachtig te vatten en met de hand en met den mond juist uit te drukken:'
c. "Aldus door de elementaire oefeningen in de getal- en vorm- en
in de perspectiefleer in overeenstemming met de verhevenheid der
zedelijke bezielingsmiddelen der kunst in de wezenlijke aanvangspunten er van algemeen beïnvloed, schrijdt de leerling der methode
dan, als het ware bij voorbaat daarvoor voorbereid en geschikt gemaakt,
tot het zich door oefening eigen maken der mechanische vaardigheden,
die voor de uitwendige uitbeelding der kunst in de verschillende soorten harer werkplaatsen van belang zijn, voort. De aanvangspunten hiertoe
moeten noodwendig in een natuurlijke ontplooiing van het in het
kind wonende vermogen gezocht, en door een hoogst eenvoudig gewoonmaken van het gebruik van dit vermogen bereikt worden. De bemoeiingen voor dit doel gaan oorspronkelijk van hoogst eenvoudige
kinderlijke bewegingen uit, sluiten zich aan de dagelijksche behoeften
van het kind en aan de zorg voor zich zelf aan, en verruimen zich
dan door den invloed zijner omgevingen en zijn ontwakende deelname
aan en zorg voor deze, waardoor ze dan tegelijk menschelijk verheven en geheiligd worden. Wat in dit geval met betrekking tot de
kunstwerken, die van oog en hand uitgaan, waar is, dat is het ook
volmaakt van die, welke van het oor en van de keel uitgaan. Innerlijk,
door het gevoel der toon-harmonie geroerd, moet het kind met het
uitwendige orgaan van zijn mond, en gedeeltelijk zijner vingers, het
wezen der kunst op dezelfde wijze uitbeelden, als het door de harmonieën, welke het door het orgaan van zijn oog bewust wordt, geroerd, ook deze uiterlijk uitbeeldt:'
4... In den innigsten samenhang met de geestelijke oefeningen der
kunstvorming en noodwendig van het ontwikkelde vermogen van het
oog en het oor afhangend, zijn de mechanische middelen der kunst-

vorming of de gymnastiek hunner physieke ontplooiing aan de algemeene
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wetten van alle elementaire opvoeding noodwendig onderworpen. Ze
gaan alle van lichamelijke oefeningen uit, die het kind de voornaamste
bewegingen van zijn leden kennen, en de geschikte daarvan zich door
oefening leert eigen maken. Deze gymnastiek is echter slechts in zoover elementair, zoolang ze algemeen is, en houdt op dit te zijn, zoodra
ze begint, inoefeningsmiddel van een speciaal kunstvak te worden.
Dit gezichtspunt is daarom van belang, wijl de bijzondere aanvangsmiddelen der kunst vroeger met de algemeene bijna geheel samenvielen. Des te noodiger is het, ze beide gescheiden te beschouwen,
en het zuivere, volkomen inoefenen der eerste niet door de eenzijdige
beperking der tweede te verzwakken. Slechts daardoor veredelt zich
de overgang van het eene tot het andere, en slechts daardoor verkrijgen deze middelen ook bij den overgang in de toepassingsoefeningen der beroepsvaardigheden een reine basis der humaniteit." Dit
zelfde geldt ook voor de gymnastiek der zang- en toonleer.
2. In hoever het instituut bij de idee achter staat. "Men heeft het
beperkte doen mijner individualiteit niet van het ideaal van mijn
doel - men heeft den werkelijken positieven toestand van mijn instituut niet genoeg van dat, wat door de voltooide elementaire methode
geschieden kon, gescheiden; dit moet echter thans geschieden, en ik
wil me daarover verklaren."
I. D e z ede I ij k e e I e men t a i r e 0 p v 0 e din g. "Met betrekking
tot de zedelijke elementaire opvoeding ligt het groote natuurlijke fundament dezer vorming - het moederlijke, van de wieg af, gewoonmaken der gevoelens van de liefde, van den dank en van het vertrouwen; benevens de toestanden en omstandigheden, die in het gezinsleven opeenvolgingen voor dit doel zoo natuurlijk voortbrengen, haar
toepassing zoo gemakkelijk maken en met zooveel prikkels samenweven - buiten dat, wat het instituut momenteel mogelijk is. Wij
ontvangen onze kinderen eerst dan, als het beste tijdstip van de eerste
grondlegging hunner zedelijke ontwikkeling reeds voorbij is. Ze komen
ook gewoonlijk niet minder, dan na voleindigd zuiver genot dezer
huiselijke voorrechten tot ons; maar zeer dikwijls verwilderd en met
gewoonten, die zeer dikwijls uit werkelijke afstomping der lieflijke
gevoelens en zuivere krachten der kinderlijke onschuld ontsproten
zijn. Het positieve aanvangspunt van den ons mogelijken invloed op
de zedelijke ontwikkeling onzer leerlingen moet daarom méér als een
bloot uit noodbehulp tegenwerken van reeds meer of minder ingeworteld bederf, en minder als een gapingloos geordend aanknoopen
aan zuivere elementaire aanvangspunten van de zedelijke vorming der
kinderen beschouwd worden. De concentratie van het volle leven in
den huiselijken geest, die onder de kinderen van edele, zuiver huiselijk
levende ouders zoo veelzijdig heerscht, de diepe stilte, de rust en
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innigheid, de wijsheid en kracht van dit leven, het heiligste en verhevenste ervan, ontbreekt meer of minder elk opvoedingsinstituut.
Ook de hoogste kunst streeft, tot ze zelf weer geheel natuur, vol leven,
geestelijk volkomen liefde geworden is, er vergeefs naar, dàt geheel
te doen, en dàt geheel te zijn, wat de natuur uit zich zelf is, en daarom ook met het grootste gemak doet."
11. De intellectueele elementaire opvoeding. "Maar
ook in intellectueel opzicht is het hetzelfde. De onbevangen, kinderlijke,
rustige, ongestoord vrije, en daardoor ook diep en volkomen ingrijpende
aanschouwing, waardoor de natuur haar leerling zijn eerste oordeelen
zoo eenvoudig licht, maar daarbij zoo krachtvol en levendig grondvest,
moest hem evenzoo lang vóór den tijd gegeven en gewoon gemaakt
zijn, voor hij ons instituut binnentreedt. Dit geschiedt echter niet,
en wij kunnen onzen leerling met betrekking tot de ontplooiing der
eerste aanvangspunten van zijn denken en oordee1en zóó weinig in
zuivere natuurlijkheid behandelen, als we dit in zedelijk opzicht hebben
gekund. Onze leerlingen komen, meestal reeds in hun onmondigheid
door de Abc-ellendigheden en later door het mengelmoes van allerlei
onverteerde boekenkennis van de opmerkzaamheid op hun omgevingen
in de werkelijkheid van het vormende leven geheel afgetrokken, en
zóó voor de eerste en zuiverste indrukken der natuur bedorven, of
minstens door hen onaangedaan en onbezield, tot ons; en het is zeer
zeker: hoe verder ze op de baan van een geest- en hartvereenzamende
valsche kunstvorming voortgeschreden zijn, des te ongevoeliger zijn
ze ook voor elk natuurlijk middel der zuivere ontwikkeling van één
of andere menschelijke kracht. Ze leefden in den schijn en de begoocheling van onnatuurlijke kunsten; en zooals hun bederf daarin
groot geworden is, zoo is ook hun ware natuurkracht in haar groei
en leven stil gezet."
111. De physieke elementaire vorming. 1. uDit is in physiek opzicht nog het opvallendst. Vele, zeer vele van onze kinderen
komen van deze zijde reeds vertroeteld of toch minstens physiek
onontwikkeld en onhandig in ons instituut. We moeten echter nog
ronduit toegeven: als dit ook niet zoo was, als ze ook, vóór ze tot ons
komen, in de vaderlijke woning alles genoten hadden, wat hun in dit
geval te geven mogelijk was, dan waren we toch niet in staat, op de
huiselijke ontwikkeling te bouwen, wat in het hiervoor beter geschikte
gezinsleven daarop gebouwd worden kan. Het resultaat van alle physieke krachtvorming hangt noodwendig van veelzijdige, volhardende
inspanning der physieke krachten af, welke vooral door de reëele
behoeften der omgevingen, waarin het kind leeft, hem aangewend en
gemakkelijk gemaakt worden. Deze behoeften werken in dezen staat
deels door de macht harer onveranderlijke en zich steeds weer vernieu-
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wende waarheid, deels door de prikkel van de deze omgevingen en
deze behoeften evenzoo onveranderlijk begeleidende en bezielende
liefde, zoowel als van de haar evenzoo noodwendig vergezellende en
ze beloonende huiselijke vreugden. De inspanningen, die de doorloopende voorwaarde der gewenning tot de physieke handigheid en
kracht zijn, worden den leerling in het gezinsleven natuurlijk, d.w.z.
in overeenstemming met zijn overige krachten en ontvankelijkheden,
bijgevolg niet in strijd met zijn zedelijke en geestelijke ontwikkeling,
of op koste ervan, geboden. Ze worden hem niet eens op gevaar voor de
teerheid van eenige dezer krachten eigen gemaakt. De dwang van het
zuivere gezinsleven is een lieflijke dwang; waarlijk zijn juk is passend,
en zijn last licht." "Dit heilige fundament der physieke inspanning
heeft geen opvoedingsinstituut, en toch is de elementaire opvoeding
met betrekking tot haar ganschen volksinvloed een droom, als haar
werking niet in de physieke ontplooiing van den leerling voor z;ijn
kunst- en beroepsvorming proefhoudend blijkt."
2. "Het was ook van jongs af het doel van mijn leven, vooral van
deze z;ijde op de opleiding van het volk tot de industrie invloed te
oefenen. Ik wilde mijn hierop betrekking hebbende eindbedoelingen
steeds door de stichting van een armeninrichting trachten te bereiken,
en geloofde mij in Stanz mijn doel nabij. Ook in Burgdorf zocht ik
door mijn instituut aanvankelijk slechts het middel den draad van mijn
bedoelingen dààr weer aan te knoop en, waar ik hem in Stanz gelaten
had; maar de meer algemeene en meer omvattende gang mijner onderneming en haar lotgevallen tot op dit uur hebben mij hoe langer hoe
meer van dit oorspronkelijk beperkte doel afgeleid. Ik moet mij tot
op heden aan de banden van een pensionaat voor het bijzondere doel
van mijn leven steeds meer beperken, ik mocht bijna zeggen vernietigen, en minstens tot heden steeds in een werkkring bezig z;ijn,
die mij nimmer bevredigen kan, wijl hij in mijn zijn en doen bepaald
die leemte openlaat, die ik door mijn leven voor het volk, en de armen
vooral, getracht heb te vullen."
3. ln hoever de idee in het instituut verwezenlijkt wordt. "De wijze,
waarop ik over mijn achterstaan in zoo veel, wat voor het bereiken
eener natuurlijke opvoeding van belang is, gesproken heb, kon intusschen zeer licht misverstaan worden, als ik mij niet over het punt,
waarop we met betrekking tot de wegbereiding van een zoodanige
opvoedingswijze in ons instituut staan, met dezelfde stelligheid uitte."
1. Den a t u u r1 ij k hei don z e rop v 0 e din g s w ij ze. "Het punt
der natuurlijkheid, waarop we in ons instituut staan, openbaart z;ich
zeer zeker opvallend hierin, dat onze kinderen in het algemeen zóó
blij en gelukkig z;ijn, als ze zonder een de natuurlijkheid naderend
bestaan niet zijn en leven konden. En als we de oorzaak van dit on-
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betwistbare feit naspeuren, dan kunnen we ons niet verhelen, ze ligt
daarin, dat de grondstelling: het kind moet bij elke schrede der opvoeding en van het onderwijs als een geheel beschouwd worden en
als een zoodanig aangevat worden, ofschoon zij ook nog niet in haar
hooge volkomenheid door ons uitgevoerd wordt, niettemin door ons
erkend is, en wij haar toepassing veelzijdig naderen. We hebben het
minstens aan de erkenning en het vasthouden er van te danken, dat
het mens sana in corpore sano 1) in het algemeen veel meer de toestand
der leerlingen van ons instituut is, dan men dit bij honderd en meer
gezamenlijk opgevoede kinderen, minstens in onzen tijd, hoopen
mocht."
11. De vers tandelij ke vorming. 1. De leerlingen worden door
het onderwijs niet afgemat. "De geest der elementaire oefeningen is
licht; ze spannen de menschelijke krachten niet zóó in, als eenig nietelementair gegeven leervak. Het eene punt van het ollderwijs vloeit
daarin natuurlijk voort uit het andere; daarom belast het den geest
niet, het spreekt hem slechts aan en laat zijn resultaten eenvoudig
en natuurlijk uit hem voortkomen. Elke nieuwe kennis is het kind een
versterkende en verheugende bevestiging van zijn vroegere kennis.
De eerste bron der jeugdelijke afdwalingen, de door de onnatuur
van het onderwijs gekweekte verveling, komt, voorzoover het onderwijs
elementair gegeven wordt, niet voor. Zoover het aldus gegeven wordt,
zoover wordt het kind er door in het blije leven in de natuur gesterkt,
en voor alle gevolgen van de onnatuur in het onderwijs en in het
uit zelfzucht willekeurige gebruik der menschelijke krachten bewaard.
De mate, waarin dit geschiedt, is intusschen voor jongere kinderen
nog op verre na niet bevredigend; de bestaande intellectueele elementaire oefeningen zijn nog niet voldoende met de opvoedingsmiddelen
van het aanschouwingstijdperk van den kinderlijken leeftijd in overeenstemming gebracht: nog te los van het ideaal der elementaire
leiding der onmondigheid en der volkomen zekerheid hunner heilige
teerheid en onschuld, zijn ze nog te zeer in zich zelf gesloten en bijna
geïsoleerd. "
2. We mogen er echter van zeggen, "dat ze geschikt zijn psychologisch en algemeen niet slechts dat, wat men tot heden langs den
weg der grammatica en der oude talen voor de verstandsvorming
gezocht heeft, maar veel meer, en dit veel meerdere met veel grooter
zekerheid, te bereiken. De samenhang der mathematische elementaire
1) De Romeinsche hekeldichter juvenalis, geboren omstreeks 67 n. Chr.,
schreef zestien satiren, waarin hij het zedenbederf van zijn tijd geeselt. Aan de
tiende is bovenstaande uitdrukking, die ..een gezonde geest in een gezond lichaam"
beteekent, ontleend. Zij wordt meestal zóó verstaan, als zou een gezond lichaam
een hoofdvoorwaarde zijn voor een gezonden geest.
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oefeningen met de eischen der verstandsvorming van ons geslacht in
't algemeen is klaarblijkelijk helderder en algemeener, dan de samenhang der grammatica en der doode talen daarmee is. De mathematische
elementaire oefeningen verwekken de innerlijke levendigheid en zelfwerkzame interesse, die de basis van alle ware ontplooiing van onze
krachten is, waarmee ik weinig zeg, in tien kinderen, waar de grammaticale oefeningen en die der do ode talen het in één kind doet. Daarom beschouw ik ook den weg der verstandsvorming door de doode
talen, inzoover hij geïsoleerd en alleen gevolgd wordt, als een eigenlijken zijweg, die echter één gelukkige, die daarop niet verdwaalt,
wel tot het doel voeren kan. De weg der mathematische geestesontplooiing daarentegen beschouw ik in dit geval als den eigenlijken
straatweg, waarop een ieder, die goede beenen heeft en deze niet
spaart, tot het doel komt. Wij hebben in onze elementaire oefeningen
dezen straatweg betreden; en het valt niet te loochenen: de algemeene
opmerkzaamheid der tijdgenooten, die ons instituut nu zoo lang gewekt en behouden heeft, rust vooral op het resultaat onzer mathematische oefeningen." "Het oordeel van deze tijdgenooten is algemeen:
het behoud en de voortduur van het gansche instituut rust op deze
basis; en mijn huis moet ineenstorten, het zal uiteenvallen, zoodra
de hoofdsteun van dit vak hem begint te ontbreken. Ze dwalen. Ze
miskennen de hoogere band van de eenheid en van den samenhang
in de menschelijke natuur."
lil. Deo p v 0 e din g tot kun s t. "Minder algemeen zichtbaar is
de invloed van ons instituut naar het oordeel dezer tijdgenooten op
de opvoeding van de leerlingen tot de kunst. Maar hij is even waar
en even beslist." "We zijn in de bearbeiding van de elementaire vorming van de kinderen tot de kunst met het zichtbaarste resultaat
zoover vooruitgekomen, dat we stellig daarvan zeggen kunnen, dat
slechts de deelname van een waar en groot kunstenaar, zooals een
zoodanigen de zangleer reeds gevonden heeft 1), en zijn aansluiten
aan onze grondstellingen en elementen noodig is, om ook in het vak
der kunst even groote, even onweersprekelijke resultaten te voorschijn
te brengen."
IV. De zedelijk-religieuze vorming. ,. De man, die de
menschheid door haar opvoeding haar veredeling nader brengen wil,
wil van de methode echter meer, nl. zekerheid van de zedelijke en
regilieuze vorming van het kind. Kan het instituut hem bevredigen?
"De schijn is er tegen; en het valt volstrekt niet te loochenen: het
geïsoleerd daarstaan van de intellectueele elementaire middelen en hun
werking, zelfs het enthusiasme voor ze en de wijze van hun gebruik,
1) Gedoeld wordt hier op Nägeli, die met Pfeiffer de eerste volgens Pestalozzi's
beginselen bewerkte zangleer in '10 uitgaf.
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die op zekere tijdstippen en onder bepaalde omstandigheden de eenzijdigheid en bijna de gewelddadigheid naderde, moest bijna noodwendig het vermoeden wekken: het wezen der methode bestaat in de
opeenvolgingen der elementaire middelen van de intellectueele vorming en het instituut berust op hun geïsoleerd gebruik. Vandaar dan
ook dat het krasse oordeel, zedelijkheid en religie worden bij ons
geheel verwaarloosd, zich geheel natuurlijk laat verklaren en verontschuldigen. Het was echter een dwaling; maar de schijn der zaak
was benut, en het aantal, voor een deel vooraanstaande menschen,
die uit andere overwegingen geen vrienden van het instituut zijn,
vonden hierin een steunpunt, waarop ze met vertrouwen leunden.
Van dat, wat in het huis werkelijk gedaan was, om het zuivere gevoel
des harten en een hooge ren religieuzen zin te wekken en te voeden,
daarvan nam men geen notitie. Wie van de zaak sprak, die sprak
van getal en vorm; en wie van resultaten sprak, die sprak van rekenen
en teekenen; slechts weinigen spraken van menschen. Kortom, men
sprak slechts van ondergeschikte en afzonderlijke middelen van het
instituut. Men lette weinig op zijn fundamenteel middel, op het centrum, waarop zich al zijn middelen betrokken. Maar het is onbegrijpelijk, dat men niet inzag: als men in dit opzicht gelijk had gehad,
als geen andere opvoedingsmiddelen in de leiding van het huis invloed
hadden gehad, het huis ware reeds lang ontbonden."
2. a. "De idee der methode spreekt de zedelijke en religieuze verheffing van onze natuur in haar zelfstandigheid aan. Ze eischt haar
middelen, onafhankelijk van de geestelijke opvoedingsmiddelen. Ze
veroorlooft niet, dat de hooge, veredelende gevoelens van onze natuur,
geloof, hoop en liefde, als bloote toegiften der intellectueele vorming
mogen beschouwd worden." b. "De idee der elementaire opvoeding
ziet ze niet daarvoor aan en kan ze niet daarvoor aanzien, en in mijn
persoonlijkheid lag het nog minder, ze daarvoor aan te zien. Liefde
en geloof lagen, door zinnelijke neigingen gesteund, in mijn natuur.
Getal en vorm en geestkracht voor getal en vorm was stellig het pendant van dat, waartoe ik krachtens mijn individueele organisatie bij
voorkeur geleid werd. Het viel me werkelijk in de hand als het opvoedingsmiddel, dat het meest heterogeen was aan de eigenaardigheid
van mijn individualiteit." c. "Het onderwijspersoneel van mijn huis deelt
mijn hierop betrekking hebbende overtuiging. Het streeft met dezelfde
kracht naar het kweeken van een goede gezindheid in de kinderen,
als het hun kennis en vaardigheiden tracht eigen te maken." "We
zijn intusschen ook hierin niet door uiterlijke, woordelijke eenstemmigheid in de persoonlijke opvattingen der zedelijke en religieuze meening,
maar door de innerlijke, geestelijke eenstemmigheid in liefde en vertrouwensvolle gezindheden tot God en de menschen tot die mate van
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invloed gekomen, die we in dit geval bezitten. We zoeken ook geen
woordelijke overeenstemming in zedelijke en religieuze leervormen.
We zijn veeleer overtuigd: ons geslacht zinkt door woordelijke overeenstemming in deze vormen even gemakkelijk tot een de ware zedelijkheid en religieuziteit doodende harteloosheid, als het door woordelijke
eenstemmigheid in wetenschappelijke vormen tot gedachteloosheid
zinkt:'
3 ...De resultaten der methode in ons midden zijn ook onbetwistbaar
en ofschoon we nu volstrekt niet zeggen mogen, dat het instituut in
dit geval in een ons bevredigende volkomenheid op den leerling inwerkt, zoo mogen we toch zeggen: wat we in dit geval in onze zwakte
gedaan hebben, was gezegend. Onze kinderen toonen zich over het
geheel zeer goed van hart. Vele van hen wekken in dit opzicht hooge
verwachtingen. Eenige toonden zeldzame goedhartigheid en hoogen
religieuzen zin. Ook is het gedrag in dit opzicht van eenige van hen,
die ons instituut reeds verlaten hebben, roerend. Van deze zijde ben
ik werkelijk gelukkig. Zonen en dochters, die mij omgeven, voelen zich
edeler en hun ouders vereenigen met hen den dank voor het leven in
mijn huis:'
6. HET VERTREK VAN SCHMID ('10).
1. De kiem van het conflict. Weinige waren de jaren, dat er aan het
instituut onderling eensgezind gearbeid werd. Al spoedig stonden
Pestalozzi en Schmid in een minder aangename verhouding tegenover
Niederer en Krüsi. Niederer voelde als theoreticus geen roeping voor
het geven van onderwijs, zag veel meer zijn taak in het bestudeeren van
de werkwijze zijner medeonderwijzers, en wekte zóó de ontevredenheid van Pestalozzi, terwijl de practicus Schmid zijn gedrag als plichtverzuim beschouwde. Krüsi voelde zich door Schmid's nieuwe bewerking van de mathematische vakken op den achtergrond gedrongen. Een
en ander had tengevolge, dat beide mannen in Sept. '08 aan Pestalozzi
hun besluit meedeelden, het instituut te verlaten. Zoover kwam het nu
evenwel nog niet.
2. Schmid's vertrek. Intusschen trad de heerschzuchtige Schmid,
zich zijn practisch organisatorisch talent bewust en zeker van Pestalozzi's genegenheid, steeds meer op den voorgrond. Allerlei in het
instituut keurde hij af; vooral de behandeling der jongere kinderen
mishaagde hem: deze vonden in het instituut te weinig vergoeding voor
het gemis der gezinsopvoeding, waren in hun vrijen tijd te veel aan
zich zelf overgelaten, en hun onderwijs nam te vroeg een wetenschappelijken vorm aan. Karl von Raumer, die van November '09 tot Mei '10
met een aan zijn zorg toevertrouwden knaap aan het instituut vertoefde,
en diens vriend Przystanowski, brachten hem op het denkbeeld, dat hij
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geroepen zou zijn, het instituut te hervormen. Door Von Türk, die er
zich van '08_'11 mèt eenige van zijn leerlingen ophield en Priedrich
Fröbel, die met drie leerlingen van '08-'10 in Yverdon verwijlde, werd
hij in dit denkbeeld versterkt en zoo was het niet te verwonderen, dat
hij na de verschijning van het officieele rapport in Mei '10 op de door
Pestalozzi belegde conferenties een hervorming van het instituut verdedigde, waarbij hij dit van een opvoedingsinstituut tot een bloote
onderwijsinrichting wilde maken. Het spreekt van zelf, dat noch
Pestalozzi, noch Niederer zich daarmee konden vereenigen; ook bij de
overige medewerkers aan het instituut vond hij weinig steun. Toen hij
daarna bij een nieuwe verdeeling der lesuren verklaarde, wel onderwijs
te willen geven, maar zich met de opvoeding der leerlingen niet te
willen bemoeien, werden zijn lesuren aan anderen toegewezen en hij
daardoor tot heengaan genoopt. Hij vertrok den 6den Juli '10 met de
bedreiging in het publiek tegen het instituut te zullen optreden, en
publiceerde dan ook nog in den herfst van hetzelfde jaar een geschrift,
waarin hij als zijn meening uitsprak, dat de opvoeding van het kind
tot het 10e jaar in het gezin behoort te geschieden en instituten, die
jonge kinderen opnemen, dus verwerpelijk zijn. Een instituut mag
slechts onderwijzen, niet opvoeden: .. Opvoedingsinstituten zijn een
schande der menschheid. Behoort het Pestalozzische instituut in deze
rij'? Ik antwoord stout: Ja. tt Bezwarends voor het instituut bracht het
geschrift evenwel niet.

7. NIEUWE MOEILIJKHEDEN ('12-'14).
1. Pestalozzi ernstig ziek. Het vertrek van Schmid werd als een
opluchting gevoeld. De oude geest van vriendschap en wederzijdsch
vertrouwen scheen teruggekeerd; de bewerking van de methodiek der
leervakken werd in het bijzonder door de Pruisische elèven met ijver
en succes voortgezet; ook de bevrijding van Schmid's mathematische
eenzijdigheid bleek heilzaam. Maar spoedig kwamen er nieuwe moeilijkheden. In het begin van '12 bezorgde Pestalozzi zich een ernstig lijden,
door met een breinaald het inwendige oor te kwetsen. Tijdens het
herstel daarvan, schreef hij ijverig aan een werk over de natuurlijkheid
der opvoeding, waarin hij zijn systeem wilde plaatsen tegenover de
uiteenzetting, die Niederer er van in ..Ueber die Idee der Elementarbildung tt gegeven had. Dit geschrift bleef onvoltooid. Van een tweede
geschrift uit dezen tijd, ..Der kranke Pestalozzi an das gesunde Publikum tt ,
is een brokstuk bewaard gebleven, dat onder zijn aangrijpende zelfschilderingen één van de aangrijpendste is.
2. Ingrijpen van Mieg en Jullien. De ontstentenis van een krachtige
leiding werd aan het instituut steeds meer gevoeld, de economische
toestand steeds slechter. Na lang aandringen kwam Mieg, die in '07
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met een twaalfjarigen leerling uit Heidelberg naar Yverdon gekomen
was, waar hij dezen aan het onderwijs en het leven in het instituut liet
deelnemen en zelf onderwijs gaf, maar na Schmid's vertrek heengegaan
was, in den herfst van '13 over om te helpen. Het meisjesinstituut werd
economisch geheel van het knapeninstituut losgemaakt en aan Rosette
Kasthofer overgedragen. Mieg vertrok echter weer in November en
nu beproefden Niederer en Rosette, die korten tijd daarna, in Mei '14,
huwden, door allerlei bezuinigingen verbetering in den toestand te
brengen. Pestalozzi's vrouwen ook Lisabeth, die inmiddels met Krüsi
gehuwd was, verlieten het slot. Doch zulke kleine middelen baatten niet.
Daarom beproefde de Fransche generaal ]ullien, die in den zomer van
'10 naar Yverdon gekomen was, zijn zonen aan het instituut had toevertrouwd en Pestalozzi's opvoedingsmethode in een uitvoerig werk
had uiteengezet, door de instelling van een economische commissie
aan den noodtoestand een eind te maken. Deze commissie verergerde
echter den toestand.
3. Het instituut bedreigd. Een oogenblik scheen het, alsof het instituut aan een ander gevaar dan innerlijke verdeeldheid en zwakke
bestaansmiddelen ten offer zou vallen. De bevelvoering van de legers
der verbonden mogendheden wilde in Januari '14 het slot tot militair
hospitaal inrichten. De stad zond twee afgevaardigden naar het hoofdkwartier te Bazel om dit onheil af te wenden. Pestalozzi voegde zich
bij hen om speciaal zijn instituut te verdedigen. De afvaardiging had
succes: het hospitaal werd niet in Yverdon gevestigd, maar in het
naburige Grandson.
8. "AN DIE UNSCHULD" ('14).
1. Aanleiding tot het geschrift. De geweldige gebeurtenissen op het
wereldtooneel, de val van Napoleon en de bevrijding der volkeren,
oefenden ook haar invloed uit op Zwitserland. De federalisten staken
weer het hoofd op en wilden terugkeer tot den ouden toestand, terwijl
hun tegenstanders de moderne grondslagen van den door Napoleon
geschapen staatsvorm in hoofdzaak wenschten te behouden. Eerst
door het ingrijpen der verbonden mogendheden werden beide partijen
bewogen tot onderling overleg omtrent een nieuwe grondwet. De beraadslaging der Statenvergadering, die voor dit doel bijeenkwam, begon
in Mei '14 en duurde onder heftigen innerlijken strijd voort tot Augustus
'15. Pestalozzi nam de pen weer op, om zijn vaderland te raden: in
November '14 verscheen het hiervoor bestemde geschrift: "An die
Unschuld, den Ernst und den Edelmut meines Zeitalters und meines
Vaterlandes," dat, al verscheen het 17 jaar later, in hoofdzaak dezelfde
denkbeelden ontwikkelt als "Meine Nachforschungen:'
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2. De inhoud.
I. Het collectivistische principe. Pestalozzi wijst op de
schokkende gebeurtenissen van den laatsten tijd en noemt als oorzaken
daarvan de onmondigheid en onzelfstandigheid, waarin de volkeren
door hun heerschers gehouden waren, en het ontbreken van een echte
nationale verlichting. Hij bidt den mannen, die over de wetgeving van
het land beraadslagen, de lessen van den tijd ter harte te nemen en wil,
dat ze alle bijzondere belangens, eischen en partijstandpunten zullen
offeren aan het welzijn van het vaderland. Hij doet ook positieve voorstellen: er moeten mannen aan het roer komen, die het vertrouwen
hunner medeburgers bezitten; onpartijdig recht moet voor ieder gewaarborgd zijn; bijzondere aandacht moet geschonken aan den middelstand,
den eigenlijken, eeuwigen, zedelijken en burgerlijken grondslag van
alle vrije staatsinstellingen. Geen oogenblik verliest hij de moeilijkheid
van de vereischte hervorming uit het oog. Deze ligt niet zoo zeer in
de toevallige politieke en sociale toestanden in Zwitserland; ze ligt veel
dieper, n.l. in het wezen van den staat, van de maatschappij, van den
mensch. In het wezen der maatschappij, van den staat zelf ligt het, dat
het individu niet ten volle tot zijn recht komt. Het is nu eenmaal een
trek van de gemeenschap, dat zij het individu aan haar doel onderwerpt;
in haar belichaamt zich het collectivistische principe, waarvan Napoleon
als het ware de incarnatie is. Hij ttheeft de verontnatuurlijking van den
maatschappelijken toestand en zijn middelpunt, de souvereiniteit, op
de spits gedreven, terwijl hij de goederen van de armen, van de kerken
en van de gemeenten algemeen en onvoorwaardelijk als staatsgoederen
behandelt: t .,Hij heeft de verontnatuurlijking van den maatschappelijken toestand en zijn middelpunt, de souvereiniteit, op de spits gedreven,
terwijl hij het kind in het moederlijf als staatsgoed behandelt, vóór de
moeder het in de huiskamer tot de heilige hoogte van den godsdienst
en door dezen tot de goddelijkheid van den dienst der menschen verheffen kon:' Ook Napoleon is echter een werktuig in Gods hand. Terwijl
hij het collectivistische principe tot in het absurde doorzette, toonde hij
het in zijn volle naaktheid van zijn onrecht en werd daarmee den
tijdgenooten tot waarschuwing en leering. Zullen ze luisteren'? Alles wijst
op het tegendeel en daarom verheft Pestalozzi luide zijn stem, opdat de
volkeren en in het bijzonder zijn vaderland niet in de dwaling vallen,
als ware in den collectivistischen toestand op den duur heil en redding
te vinden.
Il. ei vilis a tie en cultu ur. Hier komt hij tot de quintessence
van zijn betoog. De toestand der civilisatie, het eenvoudig in een gemeenschap bijeen zijn, waarin de natuurmensch gevlucht is, kan wel zijn
dierlijke drift intoomen en overal een uitwendige rechtsorde te voorschijn roepen, maar een ware, op zedelijken grondslag rustende rechts-

TERUGKEER VAN SCHMID EN VERTREK VAN NIEDERER

99

orde kan hij niet voortbrengen. Daartoe leidt eerst de cultuur. Op dezen
hoogsten trap der ontwikkeling gaat het om een grondige zedelijke
vernieuwing van den mensch. "Er is voor het zedelijk, geestelijk en
lichamelijk gezonken werelddeel geen redding mogelijk dan door de
opvoeding, dan door de vorming tot menschelijkheid, dan door de
menschenvorming. Er is voor een verheffing van het werelddeel en ook
voor uw herstel, dierbaar, gezonken vaderland, geen redmiddel waarachtig werkzaam dan een psychologisch diep uitgevorschte ontwikkeling van de zedelijke, geestelijke en kunstontvankelijkheden van ons
geslacht." En nu ontwikkelt hij opnieuw in ·groote trekken de ons
bekende denkbeelden over de elementaire opvoeding en vat het wezen
ervan aldus samen: "Het noodzakelijke weten en kunnen der kinderen
moet op de voorafgegane ontplooiing der menschelijke krachten, die
dit weten en kunnen onderstellen, gebouwd en de opvoeding algemeen
tot een van de elementaire vorming uitgaande wetenschap verheven
worden." Dit probleem is echter nog niet opgelost: "De wetenschap
dezer vorming zelf ligt, inzoover zij in haar vollen omvang beschouwd
wordt, nog in haar kindsheid ... We zien hieruit, hoe weinig het op dit
tijdstip in Yverdon bereikte beantwoordde aan zijn ideaal. Het is zijn
vast geloof, dat een volkomen uitgewerkte elementaire opvoeding de
zegenrijkste gevolgen voor de gansche menschheid hebben zal. Van het
individu, dat op deze wijze opgevoed werd, gaan de weldadigste invloeden op de gemeenschap uit. Zoo komt hij ook hier weer tot de
overtuiging in .. Meine Nachforschungen" uitgesproken, dat individueele en sociale opvoeding elkander wederzijds behoeven, maar niet
uitsluiten.
9. TERUGKEER VAN SCHMID EN VERTREK
VAN NIEDERER ('15-'17).
1. Terugkeer van Schmid ('15). Reeds in '12 had Schmid een bezoek
aan Pestalozzi gebracht; zijn optreden daarbij was echter oorzaak, dat
de kloof tusschen beide mannen verbreed werd. Na een bezoek in den
herfst van '13 was Pestalozzi niet alleen weer voor hem gewonnen, maar
begon ook Niederer op zijn terugkeer aan te dringen. Hij keerde dan
ook in April '15 terug en wist spoedig de uiterlijke orde te herstellen;
de overtollige onderwijzers werden verwijderd, de overige kregen meer
lesuren en de scheiding tusschen het meisjes- en het jongensinstituut werd
scherper doorgevoerd. Voor korten tijd heerschte er weer eendracht in
het slot. Pestalozzi's vrouw kwam ook weer naar Yverdon. Haar verblijfwas echter kortstondig: reeds 15 December '15 overleed ze.Pestalozzi
kon echter aan een vriendin zijner vrouw schrijven: "Mijn vrouw stierf
met de overtuiging, dat mijn werk gered en groote middelen tot zijn
groei in mijn handen gevallen waren; en mijn kracht ze te benutten,
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is werkelijk levendig en mijn wil er toe beslist. Het zal gaan. Het moet
gaan/ t
2. Niedererts vertrek C'7). Maar Schmid en Niederer konden op den
duur niet eensgezind samenwerken. De storm brak los in Januari t16,
toen Schmid scherpe klachten tegen Niederer, Krüsi en de overige
onderwijzers uitte. Nog eenmaal gelukte het Pestalozzi den storm te
bezweren; maar ieder gevoelde, dat een geringe aanleiding voldoende
zou zijn om hem opnieuw te ontketenen. Deze aanleiding kwam, toen
de Duitsche onderwijzers hun aanmerkingen op Schmid formuleerden.
Pestalozzi, overtuigd Schmid voor zijn instituut niet te kunnen missen,
verklaarde ze allen liever te zien heengaan, dan de macht van Schmid
te willen beperken. Ze bleven daarom bij hun besluit, het instituut
tegen den komenden zomer te verlaten. Krüsi, die zich in al die narigheid niet wel gevoelde, ging reeds in Maart heen. Niederer werd het
steeds duidelijker, dat ook hij niet blijven kon. Nadat hij Pestalozzi
herhaaldelijk zijn voornemen heen te gaan te kennen gegeven had, gebruikte hij zijn predikatie op Pinksteren t17 om zijn definitief besluit
aan de leerlingen, de onderwijzers en de overige aanwezigen uit de
stad mee te deelen. Pestalozzi antwoordde hem terstond en verweet
hem, dat hij de onderlinge geschillen op den kansel had gebracht. Niederer keerde in het instituut niet meer terug. Onmiddellijk na zijn
vertrek eischte Niederer afrekening voor het meisjesinstituut. Pestalozzi, die meende, in deze eer iets te vorderen te hebben dan schuldig
te zijn, wilde een algemeene kwijting opstellen voor alles, wat deze hem
schuldig was. Niederer geraakte over deze ugrootmoedigheidU in heftigen toorn en beantwoordde Pestalozzits voorstel met een brief, die
dezen ernstig zielsziek maakte. Schmid moest hem naar Bület brengen,
waar hij langzaam herstelde. Niedererts vrouw zond hem nu een hooge
rekening, waarmee Pestalozzi zich niet kon vereenigen. Een en ander
leidde tot een strijd, die zeven jaar duurde, en eindigde met een scheidsrechterlijke uitspraak, op grond waarvan Niederer ongeveer 250 francs
aan Pestalozzi moest betalen.

10. NIEUWE PLANNEN C17- t 18).
1. Onderhandelingen met Pellenberg. Een oogenblik scheen het, als
zou Pestalozzi aan de macht van Schmid onttrokken worden. In Augustus t17, toen. Pestalozzi nog in Bület vertoefde, kwam Jullien tot bezoek
van zijn zonen weer naar Yverdon. Hij zag den toestand, waarin het
instituut verkeerde, en besloot, om Pestalozzi de noodige rust te verschaffen, hem voor te stellen, zijn instituut met dat van Fellenberg, dat
inmiddels tot grooten bloei geraakt was, te vereenigen. Pestalozzi
voelde er aanvankelijk niet veel voor; maar ten slotte teekende hij den
17den October een contract, waarvan de voornaamste bepalingen
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waren: Pestalozzi zal op een nader te bepalen plaats een armeninstituut
oprichten; het instituut te Yverdon alleen dienen voor de burgerlijke
opvoeding; de leiding der instituten komt in handen van een commissie,
waarvan Pestalozzi, Pellenberg en anderen, o.a. pater Girard, deel uitmaken; Pestalozzi krijgt een jaarlijksche lijfrente; Schmid wordt onder
Pestalozzi de leiding van het armeninstituut toevertrouwd. Enkele dagen
daarna verscheen in een courant een bericht, dat het voorstelde, als zou
de vereeniging ten doel hebben het instituut van zijn schuldenlast te
bevrijden en te degradeeren tot "voorschool" van het instituut te
Hofwyl. Daardoor voelde Pestalozzi zich in zijn eer aangetast en de
vereeniging bleef achterwege.
2. Een armeninstituut ('18). In zijn Nieuwjaarsrede van '17 spreekt
Pestalozzi weer zijn wensch uit, vóór zijn dood nog iets tot de opvoeding
der armen te mogen bijdragen; anders beschouwt hij "zijn leven zooveel
als verloren." Inderdaad opende zich in dezen tijd de weg naar de vervulling van dien wensch. Lang hadden zijn vrienden aangedrongen op
de uitgaaf van zijn verzamelde geschriften. Pestalozzi trad door bemiddeling van Schmid met den uitgever Cotta in Stuttgart in onderhandeling en deze verklaarde zich tot de uitgaaf bereid. Hij opende een inschrijving, die een goede opbrengst beloofde. Door de gebrekkige verzorging
der uitgave door Schmid viel deze echter tegen. Niettemin was Pestalozzi
in staat den 13den September '18 een armeninstituut in Clindy, op
tien minuten afstand van Yverdon, met twaalf leerlingen, jongens en
meisjes, te openen. Reeds een jaar later werd de instelling, waar onderwijs, tuinarbeid en ontspanning elkaar afwisselden, naar het slot
verplaatst, wijl het onderwijs grootendeels door de onderwijzers van
het jongensinstituut gegeven werd. De meisjes werden op de bovenverdieping van het slot ondergebracht, de knapen met de pensionairen
van het instituut vereenigd. Naast elkaar leefden nu jongens en meisjes, kinderen van armen en welgestelden. De verandering oefende
aanvankelijk een gunstigen invloed uit op het instituut: er heerschte
weer als vroeger een flinke, opgewekte geest.

11. BRIEVEN VAN PESTALOZZI AAN GREAVES ('18-'19).
7. Ontstaan en beteekenis der brieven. De Engelsche koopman
Greaves, die door het continentaalstelsel zijn vermogen verloren had,
verdiepte zich in de mystiek en in sociale en paedagogische vraagstukken.
Hij hoorde van Pestalozzi's arbeid, besloot hem op te zoeken en zoo
ontmoeten we hem in '17 in dagelijksch verkeer met den grooten
paedagoog. Deze, die de Engelsche taal niet machtig was, evenmin als
Greaves de Duitsche, schreef voor hem van 1 October '18 tot 12 Mei '19
een reeks van 34 brieven, die ten behoeve van zijn bezoeker in diens
taal werden overgezet. Deze brieven zijn van veel belang, omdat de

102

SCHETS VAN PESTALOZZI'S LEVEN EN WERKEN

schrijver daarin beproefde zijn grondstellingen zoo volkomen mogelijk
uiteen te zetten; in zoover kunnen ze naast de brieven aan Gessner in
"Wie Gertrud" geplaatst worden. Ze hebben echter nog een andere
beteekenis. De Engelsche vertaling verscheen in '27, kort voor Pestalozzi's dood, te Londen onder den titel: .. Letters on early education" en
bracht zoo diens denkbeelden naar Noord-Amerika over, waar de
brieven reeds in '29 in het ..American journalof education" werden
gepubliceerd.
2. Uit den inhoud. We bepalen ons hier tot een kenschets van een
viertal in deze brieven behandelde onderwerpen.
I. Wezen en doel der opvoeding. De opvoeding bestaat niet
in een reeks oefeningen om het geheugen, het intellect of een paar
andere vermogens te versterken; het is haar taak alle ontvankelijkheden,
hoe ook haar naam, haar soort, haar uitingswijze mag zijn, te ontwikkelen. Het doel is voorbereiding voor het leven; het bestaat niet in het
verwerven van blinde gehoorzaamheid of doode vlijt, maar in het verwerven van het vermogen in het leven onafhankelijk te arbeiden. Tot
welke maatschappelijke klasse een kind mag behooren, voor welk beroep
het bestemd zij, zekere ontvankelijkheden bezitten allen en we hebben
geen recht een kind de mogelijkheid te onthouden, deze vermogens
te ontwikkelen.
11. Dep h y si e k e 0 p v 0 e din g. De oefening der lichamelijke ontvankelijkheden moet zich niet enkel tot de gymnastiek bepalen. Deze
sterkt de leden. Maar ook de zinnen moeten goefend worden. Oog, oor,
hand, kortom, al wat tot het lichaam behoort, behoeft systematische verzorging. Het zingen oefent stem en oor en bezit waarde voor de vorming
van het gemoed. Het teekenen wordt vereischt voor de oefening van de
hand. Het kind zal daarbij beginnen met de deelen en elementen der
dingen en niet dadelijk trachten deze weer te geven. Ook het modeleeren - in Yverdon werd het beoefend - is een middel om de handvaardigheid aan te kweeken. Beide, teekenen en modeleeren, zijn ook van
groot nut bij andere vakken van onderwijs, zooals geometrie en geographie.
111. De moeder als opvoedster. Dit zijn alle oefeningen, die
de moeder reeds zal geven. Zegt men, ze kan het niet, goed, dan zal
ze het moeten leeren. Maar veel kan ook de onervarenste en onontwikkeldste moeder reeds op dit oogenblik doen. Ze kan hem minstens de
namen van de voorwerpen in de omgeving noemen en laten nazeggen.
Maar ze kan meer: ze kan de dingen naar hun eigenschappen, naar
vorm, grootte, kleur, vastheid, enz. beschrijven; ze kan de verschillende
voorwerpen met elkaar vergelijken en zoo waarnemingsgave en oordeel
oefenen; en eindelijk kan ze de oorzaken, de duur, de gevolgen van
feiten en dingen met het kind bespreken. Opdat de moeder in staat zij,
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de opvoeding van haar kind in natuurlijken vorm uit te voeren, zijn
echter maatregelen noodig, die haar daartoe bekwamen.
IV. De vers t a n del ij ke 0 pvo e di n g. ,. Het is noodzakelijk van
de vroegste kindsheid af de geestelijke zelfwerkzaamheid te verzorgen.
De actieve aanleg van den geest staat vast. Mogen de diepste denkers
en grootste theoretici de zelfwerkzaamheid van den kinderlijken geest
ontkennen, de moederlijke ervaring weet beter. "Er z;ijn gevallen,
waarin een gezonde zin en een warm hart meer zien dan een geraffineerd, koel en berekenend verstand. " Terwijl de moeder de schatten van
den kinderlijken geest ontplooit en de sluimerende gedachtewereld
wekt, zal ze den philosoof, die beweert, dat de menschelijke geest is een
onbeschreven blad, niet om z;ijn zekerheid benijden. Met een taak
bezig, die alle krachten van haar geest en alle aandoeningen van haar
hart in werking zet, zal ze om de dictatorische speculaties en stoute
theorieën van de philosophen glimlachen. Zonder zich over de lastige
vraag, of er aangeboren ideeën bestaan, te verontrusten, zal ze tevreden
zijn, als ze met succes de aangeboren vermogens van den geest
ontwikkelt.
2. Op de vraag, door welke middelen kunnen de ontvankelijkheden
van het kind, vooral de geestelijke, ontwikkeld worden, antwoordt
Pestalozzi: alle dingen zijn daarvoor geschikt. "Een kind is alles nieuw."
Er is geen, ook nog zoo gering, voorwerp, dat niet in de hand van een
geschikt onderwijzer voor het kind interessant zou kunnen worden, zij
het door zich zelf, zij het door de wijze der behandeling. De belangstelling is een belangrijk opvoedingsmiddel: de onderwijzer en de moeder
zullen dan ook in de eerste plaats trachten haar te wekken en levendig
te houden.
3. De wezenlijke middelen voor de ontwikkeling van het denken en
het oordeel zijn de elementen getal, vorm en taal. Alle voorstellingen,
die we in den loop van het leven verwerven kunnen, worden ons door
deze drie toegevoerd. Getal en vorm zijn de maten der materiëele
wereld en haar eigenschappen: de vorm is de maat der ruimte, het getal de maat van den tijd. Twee of meer voorwerpen, die als ruimtelijk
gescheiden van elkander onderscheiden worden, onderstellen een voorstelling van hun vorm, of m.a.w. van de nauwkeurige ruimte, die ze
innemen; als in den tijd gescheiden voorwerpen, vallen ze onder de
aanduiding door het getal. Op de ons bekende wijze beschrijft hij, hoe
het kind het begrip van het getal bewust moet worden gemaakt. Een
kind kan de voorstelling van twee ballen, twee rozen, twee boeken
vatten; maar niet de voorstelling twee in abstracto. Met abstracte
begrippen beginnen is absurd en nadeelig, in plaats van nuttig te z;ijn.
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12. DE DERDE UITGAAF VAN "LIENHARD
UND GERTRUD" ('18-'20).
De uitgave van de gezamenlijke werken van Pestalozzi 1) opende in
September '18 met het eerste deel van "Lienhard und Gertrud"; de
volgende drie deelen verschenen in den loop van '19 en '20. Het moet
zijn bedoeling geweest zijn, aan deze vier deelen nog een vijfde en
zesde toe te voegen. Het vijfde deel kwam als manuscript gereed, het
2:esde minstens als ontwerp; geen van beide zijn echter bewaard gebleven. Een vergelijking van de vier verschenen deelen van den roman
met de vorige uitgaven leert, dat er, afgezien van het eerste deel, bijna
niets onveranderd is gebleven, zoodat we als het ware met een geheel
nieuw werk te doen hebben. Letten we er op, dat hij het werk gereed
maakte in den tijd, dat het armeninstituut zijn volle aandacht had,
dan kan het niet verwonderen, dat hij hier de opvoeding der armen
nog uitvoeriger behandelt, dan hij het in de vroegere uitgaven had
gedaan. Aan den arbeid kent hij groote waarde toe voor de verstandelijke vorming. Hij is overtuigd, "dat de arbeidzaamheid zeer geschikt
is, het evenwicht der menschelijke krachten, waaruit alle belangrijke
oordeelen en daarmee alle resultaten van het zuivere menschelijke
denken werkelijk en bijna algemeen voortkomen, te bewaren en te
versterken:'
13. "EIN WORT ÜBER DEN GEGENWÄRTIGEN ZUSTAND
MEINER PÄDAGOGISCHEN BESTREBUNGEN ('20).
De vereeniging van het armeninstituut te Clindy met het instituut
te Yverdon was de aanleiding tot het schrijven van Pestalozzi's opstel:
tt

,,Ein Wort über den gegenwärtigen Zustand meiner pädagogischen
Bestrebungen und über die neue Organisation meiner Anstalt." Drie
punten trekken daarin vooral onze aandacht. Eerstens zijn oordeel
over het "monitorensysteem"; dan zijn beschouwingen over de gemeenschappelijke opvoeding van kinderen van rijk en arm en van
jongens en meisjes; eindelijk die over het beroep van opvoeder.
,. Het monitorensysteem. Omstreeks 1800 hadden de Schot BeU en
de Engelschman Lancaster onafhankelijk van elkaar het helperssysteem
bij het onderwijs toegepast. Het stelsel maakte vooral in Engeland
en Frankrijk veel opgang. Stapfer voelde er veel voor en beval het
Pestalozzi aan. Deze beschouwt het in de eerste plaats als "een africhtings- en dresseermachine", dat geld en kracht spaart. Maar het
kan ook van meer beteekenis zijn. Het kan ook "als de bloote uitwendige schaal en een eigenlijk vehikel van een psychologisch dieper
grijpende, de ware ontwikkeling en bezieling der krachten van onze
1) De gezamenlijke werken van Pestalozzi werden van 1826-'31 onder toezicht
van P. J. Prinsen in onze taal overgebracht.
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natuur néU>trevende onderwijs- en opvoedingswijze beschouwd worden. ft
Het zal dit zijn als "de stof van het leervak, dat door middel er van
geleerd zal worden, op zich zelf reeds vooraf in psychologisch geordende
en samenhangende opeenvolgingen gebracht is." Hij wil dan ook van
het goede van dit systeem in zijn instituut gebruik maken.
2. De gemeenschappelijke opvoeding. Een ervaring van anderhalf jaar
heeft hem getoond, dat de vereeniging der arme kinderen met die van
welgestelden op beide een veredelenden invloed uitoefent. Wederûjds
leeren ze begaafdheid en vlijt, afgezien van rang en stand, waardeeren.
Allen zijn, trots de ongelijke behandeling, die voor de kinderen van
beide instituten noodig is, door een opgewekte blijmoedigheid verbonden. De arme kinderen moeten allerlei werk verrichten, waarvoor
de pensionaires niet worden gebruikt; maar de eerste gevoelen ûch
daardoor niet gekrenkt, de tweede zich niet méér. Het geheim ligt
daarin, dat de vereenigde instelling is als een groot gezin, en allen
zich beschouwen als kinderen van één vader. Daaruit ontspruit ook
een natuurlijke verhouding tusschen jongens en meisjes; ze beschouwen
elkander als broers en zusters. Door het aan deze natuurlijke banden
verbonden gemeenschappelijk verkeer der geslachten worden "de
prikkels van den hartstochtelijken drang tot wederûjdsche nadering
zoowel als de leiding der verbeeldingskracht op sexueele dingen" verzwakt.
3. Over het beroep van opvoeder. Pestalozzi trof in het vereenigde
instituut ook een regeling, waardoor het mogelijk werd, dat daarvoor
bijzonder geschikte arme kinderen tot opvoeders en opvoedsters konden worden opgeleid. Zoo komt hij in dit opstel ook te spreken over
het beroep van opvoeder. Dit onderstelt een ontwikkelden psychologischen tact, door herhaalde ervaringen veelûjdig gevormde inûchten
en door practische oefening ontwikkelde vaardigheden. De stof, die
de opvoeder moet behandelen, is het meesterstuk der schepping, de
mensch. Maar men is in 't algemeen nog ver van een behoorlijk inzicht in de beteekenis en de moeilijkheid van dit beroep verwijderd:
Ons werelddeel, dat voor alle kunsten en wetenschappen, zelfs de
onbeduidendSte, ontelbare leerstoelen heeft, heeft er niet één, die geschikt is, zijn leerlingen voor het opvoedersberoep te bekwamen.
14. DE OPHEFFING VAN HET INSTITUUT ('25).
1. Poging het voortbestaan van het instituut te verzekeren. Tegen
het einde van '20 verzocht Pestalozzi den Raad van Yverdon het slot
nog gedurende 15 à 20 jaar na zijn dood voor ûjn doel ter beschikking
te willen stellen. Hij wilde op die manier de toekomst van zijn kleinzoon Gottlieb, die eerst het looiersvak geleerd had, maar zich later
op opvoeding en onderwijs was gaan toeleggen, verzekeren. Deze zou,
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na Pestalozzi's verscheiden, samen met Schmid het instituut dan kunnen instandhouden. Niederer, van diepe haat tegen Schmid vervuld,
en met hem Krüsi en N äf, het hoofd van een doofstommeninstituut,
stelden Schmid nu in een licht, dat den Raad allen lust benam, het
instituut langer dan noodig was binnen de stadsmuren te houden.
Door Niederer en Schmid werd de strijd in het publiek voortgezet.
De ontslagen onderwijzer Meyer liet bovendien een omvangrijk boek
tegen Schmid verschijnen. Pestalozzi beoordeelde den ontstanen toestand aldus: "De atmospheer is door jarenlang in het geheim gedreven,
nu echter publiek geworden, laster voor ons in de nabijheid en in de
verte verpest, en we moeten een luchtzuiveringstijdperk afwachten,
voor wij van deze plaats iemand weer dienen en nuttig worden kunnen:'
2. De opheffing. Dat het instituut op deze wijze sterk in de achting
van het publiek daalde, en het getal leerlingen slonk, spreekt van zelf.
De beslissende slag trof het instituut, toen de kantonnale regeering
te Lausanne in October '24 besloot tot de uitwijzing van Schmid.
Niet duidelijk is, waarop dit besluit berustte. Pestalozzi beproefde
nog het noodlot te keeren, maar bereikte niets anders, dan dat de uitvoering van het besluit werd opgeschort tot Maart '25. Einde '24
kondigde Pestalozzi aan, dat hij zich met Schmid op den Neuhof,
waar zijn kleinzoon inmiddels een tweede opvoedingsinstituut gesticht
had, zou terugtrekken. Deze aankondiging eindigde hij aldus: "Thans
bid ik echter het publiek slechts hierom, over de oorzaken en bedoelingen van deze gebeurtenis en haar gevolgen zijn oordeel op te
schorten, tot het 13e deel der nieuwe uitgaaf van mijn geschriften,
dat werkelijk onder de pers is, zal verschenen zijn. Zijn inhoud hangt
met het veelzijdige ongeluk, dat me tijdens mijn twintigjarig verblijf
in Yverdon getroffen heeft, innig samen; het geeft in dit geval helder
licht en ik mag zeggen: post nubila lux 1):' Met Schmid en vier leerlingen verliet Pestalozzi begin Maart '25 het slot, waarbij het hem
was, als maakte hij een eind aan zijn leven.
VIII. LAATSTE LEVENSJAREN (1825-'27).

,. "SCHWANENGESANG" ('26).
Na zijn terugkeer op den Neuhof zette Pestalozzi onmiddellijk zijn
litterairen arbeid voort. Hij werkte aan de voortzetting van ttLienhard
und Gertrud tt, maar vooral aan een geschrift, waarin hij zijn idee
van de elementaire opvoeding uiteenzette en een overzicht gaf van
zijn lotgevallen. Hierbij beging hij de fout, den pas geëindigden strijd
met Niederer en diens vrouw weer op te rakelen. 30 Mei '25 deelde
hij aan Schmid, die zich sedert de opheffing van het instituut 10
1) Post nubila lux, na de wolken het licht, na regen komt

~onneschijn.
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Parijs ophield, mee, dat het manuscript gereed was. De uitgever
maakte echter bezwaar tegen een ongewijzigde uitgaaf. Pestalozzi
volgde den raad van Schmid, lichtte het gedeelte, waarin de strijd
tusschen hem en Schmid eener- en Niederer en diens vrouw anderzijds behandeld werd, eruit, en maakte dit voor een zelfstandige
publicatie gereed. Het aldus besnoeide handschrift werd uitgegeyen
als 13e deel der gezamenlijke werken onder den titel "Schwanengesang".
1. De elementaire opvoeding. Het hoogste doel van de opvoeding
is de harmonische ontwikkeling van de menschelijke vermogens, het
voornaamste middel het gebruik er van. Bij de geestelijke, de intellectueele, opvoeding - waartoe we ons hier bepalen - onderscheidt
Pestalozzi hier drie trappen: 1. de aanschouwingskennis, 2. de spraakleer, 3. de ontwikkeling van het denkvermogen.
I. De aanschouwingskennis. Opmerkelijk is, dat getal en
vorm, waardoor in "Wie Gertrud" het aanschouwingsvermogen geoefend wordt, hier niet als zoodanig worden opgevat. Dit is een gevolg
hiervan, dat Pestalozzi thans een grooter waarde toekent aan de blinde,
spelende natuur. Vroeger dacht hij zich de natuur bij voorkeur als
uiting van wetmatigheden, die bij de opvoeding in acht genomen
moesten worden. Het algemeene werd zoo leidraad. Hier blijft dit
algemeene, dit wetmatige, dat de oorzaak was van het formalisme in
zijn methode, op den achtergrond en treedt het bijzondere, zooals
zich dit onmiddellijk in het leven voordoet, naar voren. Het verwerven
van aanschouwingskennis is nu meer het werk der zinnen. Maar daarmee is niet gezegd, dat we het aan de toevallige inwerking van de
omgeving op de zinnen moeten overlaten. "Ons hooren, ruiken,
smaken, voelen, gaan, grijpen i!:> slechts in zoover vormend voor ons,
als het de vermogens van ons oog tot juist zien, de vermogens van ons
oor tot juist hooren, enz. leidt." Dit vormende hangt af van "de rijping
der indrukken, die de aanschouwingsobjecten der wereld op onze
zinnen gemaakt hebben"! waar de indruk niet gerijpt is, daar is de
kennis van het voorwerp ook niet vormend. Daarom moet de opvoedkunst de aanschouwingsobjecten vermeerderen, ordenen en hun prikkels versterken, waarbij de omgeving van het kind voortdurend in
het oog gehouden moet worden.
II. Des p r a a kIe er. Met de ontwikkeling van het aanschouwingsvermogen moet die van het spraakvermogen gelijken tred houden:
het sprekenleeren dus aansluiten aan de zinnelijke omgeving. De
spraakleer begint met de oefening der spraakorganen. Bij de daarop
volgende eigenlijke spraakleer moet steeds worden uitgegaan van de
namen der dingen, van concrete substantieven; daaraan sluit zich dan
de kennis van hun hoedanigheden, van adjectieven, en van hun wer-
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kingen, van verba, aan. Grammaticale regels komen daarbij in de
laatste plaats. Het aanleeren van vreemde talen moet zooveel mogelijk
plaats hebben op de wijze, waarop de moedertaal aangeleerd wordt.
Het opsporen van den "normaalvorm tt , den gang, die voor elke taal
zonder onderscheid kan worden gevolgd, leidde tot geen tastbaar
resultaat. Bij het aanleeren der talen komt eerst de moedertaal, dan
de levende vreemde, eindelijk de doode talen.
lIl. De ontwikkeling van het denkvermogen. Het denkvermogen is het vermogen "objecten der aanschouwing in ons zelfstandig saam te voegen, te scheiden en te vergelijken:' Dit zijn de
functies, die nergens zoo als in de wiskunde gebruikt worden.
Daarom zijn getal en vorm de middelen voor de ontwikkeling van het
verstand. De beteekenis van de drie trappen der geestelijke opvoeding
kan dus kort aldus worden omschreven: de zinnelijkheid geeft de
aanschouwingsobjecten; de taal verschaft de middelen er ons over te
uiten; getal en vorm eindelijk zijn de middelen om ze te leeren samenvoegen, scheiden en vergelijken, m.a.w. er over te denken, ze logisch
te verwerken.
2. Levensgeschiedenis. In het tweede gedeelte van zijn ,$chwanengesang tt , waarin Pestalozzi een terugblik werpt op zijn levensgeschiedenis, wijst hij als de eenige vrucht van zijn streven dàt aan, wat hij
voor de elementaire methode bereikte. Dit is zijn eenige troost en zijn
eenige vreugde van zijn ten einde loopend aardsch bestaan. Zijn
levensdoel was niet een of ander instituut, dat naar bepaalde inzichten
was ingericht; hij zocht alleen gelegenheid om door het nemen van
proeven en het opdoen van ervaringen tot een steeds helderder inzicht
te komen in de elementaire methode, waardoor hij de menschheid
gelukkiger en beter dacht te kunnen maken. Hij gevoelt zeer wel
dat, wat hij steeds zijn levenstaak achtte, niet werd afgedaan; dat hij
het probleem der elementaire opvoeding niet heeft opgelost. Daarom
besluit hij zijn "Schwanengesang tt met de opwekking: "Proeft alles,
behoudt het goede en als iets beters in u gerijpt is, voeg het aan dat,
wat ik u in deze bladen in waarheId en liefde trachtte te geven, in
waarheid en liefde toe, en werpt minstens dat, waarop al het streven
van mijn leven gericht was, niet weg als iets, dat, reeds afgedaan,
geen verder onderzoek behoeft. Het is waarlijk nog niet afgedaan en
behoeft zeer zeker een ernstig onderzoek en wel niet om de wille
van mij en van mijn bede. tt

2. "MEINE LEBENSSCHICKSALE" ('26).
Schmid zag zeer wel in, dat hij in het stuk, dat uit den "Schwanengesang" gelicht was geworden, en waarin Pestalozzi om hèm te rechtvaardigen in hooge mate onbillijk was geworden in zijn oordeel over
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anderen, zich zelf en zijn levenswerk, een gevaarlijk wapen tegen
Niederer in de hand had, een wapen, dat zich echter ook tegen hem
en zijn meester zou kunnen keeren. Daarom wilde hij een verzoening
met Niederer bewerken, waardoor de uitgaaf overbodig zou worden.
"Geschiedt het niet," zoo schreef hij hem, "dan is dit geschrift niet
meer in onze handen." Zijn brief bleef echter onbeantwoord en zoo
zag het weldra onder den titel: "Meine Lebensschicksale als Vorsteher
meiner Erziehungsinstitute in Burgdorf und Iferten" het licht. Wat
de uitwerking op vriend en vijand zou zijn, omschreef Mieg in een
brief aan Pestalozzi aldus: "Uw vijanden zullen jubelen, dat, nadat ze
zoo lang van laster beschuldigd zijn, ze nu door u zelf gerechtvaardigd
worden; en uw vrienden kunnen slechts met de grootste droefheid
zien, dat ge zelf tegen u en de uwen onrechtvaardig zijt." Hij troost
zich echter met de gedachte, dat het oordeel van het nageslacht stellig
gunstiger uitvallen zal, dan dat, wat Pestalozzi over zich zelf en zijn
levenswerk had meenen te moeten vellen. Later zag deze zijn in een
gemoedstemming, die aan krankzinnigheid grensde, begane fout in
en verklaarde aan een vriend, in dit geschrift beweringen geuit
te hebben, die hij als hem vreemde en opgedrongene terugnemen
moest.
3. AANRAKINGEN MET DE BUITENWERELD ('215-'26).
1. Rede te Langenthai ('26). Toen kort na zijn terugkeer op den
Neuhof de "Helvetische Gesellschaft" te Schinznach in Mei '25 bijeenkwam, begaf Pestalozzi er zich heen. De vergadering, die hem met
veel onderscheiding behandelde, koos hem tot haar voorzitter voor
het volgende jaar. Als zoodanig hield hij in de daaropvolgende bijeenkomst te LangenthaI, in April '26, een uitvoerige rede, waaruit blijkt,
dat de innerlijke betrekkingen tusschen economie, politiek en opvoeding ook nu nog zijn volle aandacht hadden: op grond van een
terugblik op de cultuur- en economische ontwikkeling van Zwitserland
betoogde hij daarin, dat vóór alles een stevig gegrondveste opvoeding
der intellectueele en beroepsgaven van het volk noodig was. In een
toegevoegde schets van de idee der elementaire opvoeding vatte hij
bovendien het resultaat van zijn in den "Schwanengesang" gegeven
beschouwingen samen.
2. Bezoek te Beuggen ('26). Vergezeld van Schmid bracht hij in
den zomer van '26 een bezoek aan het armenopvoedingsinstituut te
Beuggen, dat in '20 door Heinrich Zeiler gesticht was. Bij zijn aankomst
werd hij feestelijk ontvangen in de leeszaal, waar de leerlingen zich
hadden opgesteld. Onder hun gezang schreed hij naar den lessenaar,
waar hij het woord tot hen richten wilde. Toen hij zijn plaa\S ingenomen had, trad de huismoeder met het jongste kind op hem toe,
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om hem een eikenkrans te overhandigen. Hij schonk dezen het kind
met de woorden: "Niet mij, niet mij. De krans behoort der onschuld/'
Daarna zongen de leerlingen het lied van Goethe, dat hij in het eerste
deel van "Lienhard und Gertrud" opgenomen had:
Der du von dem Himmel bist,
Alles Leid und Schmerzen stillest,
Den, der doppelt elend ist,
Doppelt mit Erquickung füllest,
Ach, ich bin des Treibens müde!
Was solI all der Schmerz und Lust?
Süsser Priede,
Komm, ach konun in meine Brust!

Ontroering belette hem te spreken; hij kon de kinderen slechts
zegenen. - Hij bleef nog eenige dagen in het instituut, waar hij met
groote belangstelling van alles kennis nam. Ter herinnering aan de
religieuze gesprekken, die hij met Zeller in deze dagen had, liet hij
dit albumblad achter: "Godsdienstonderwijs te geven, zonder de godsdienstige opvoeding te verzekeren, heet de profeten dooden en hun
graven met sieraden overladen."
3. Rede te Brugg ('26). Voor de laatste maal trad Pestalozzi op in
November '26 met een redevoering voor de "Kulturgesellschaft", die
in het nabijgelegen Brugg bijeenkwam. In deze rede behandelde hij
zijn lievelingsonderwerp, de ontwikkeling van het kind in het vroegste
levenstijdperk.

4. HET EINDE (17 FEBRUARI 1827).
,. De aanval van Biber. Wat na het verschijnen van "Meine Lebensschicksale" te verwachten was geweest, nl. dat Niederer naar de pen
zou grijpen, gebeurde niet. Er gebeurde iets veel ergers: van Biber,
den man, die Niederer voor het scheidsgerecht vertegenwoordigd had,
verscheen in Januari '27 onder den titel: "Beitrag zur Biographie Pestalozzis und zur Beleuchtung seiner neuesten Schrift: Meine Lebensschicksale" een boek, waarin niet alleen alle schuld van de mislukking
van Yverdon op PestalozzCs schouders gewenteld werd, maar waarin
deze als ijdele huichelaar, leugenaar en waanzinnige nar werd tentoongesteld. Dit door Niederer geïnspireerde smaadschrift, dat door Von
Raumer het non plus ultra van impiëteit en ongerechtigheid is genoemd geworden, kwam Pestalozzi in de tweede week van Februari
onder de oogen. De lectuur schokte hem diep. Wat hij sedert jaren
niet meer gedaan had, deed hij nu: hij greep naar de pen! Maar de
aandoening en de lichamelijke inspanning waren te veel voor hem,
de pen ontviel aan zijn handen.
2. PestalozzCs zielelijden. Zijn zielelijden was ontzettend: ,,0, ik
lijd onuitsprekelijk, geen mensch kan de smart mijner ziel vatten.
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Men versmaadt en beschimpt den ouden, zwakken, gebrekkigen man
en beschouwt hem thans nog slechts als een onbruikbaar werktuig;
dit doet me geen leed om mijnentwille, maar het doet me leed, dat
men ook mijn idee versmaadt en veracht, en met voeten treedt, wat
mij heilig was, en waarnaar ik tijdens mijn lang, kommervol leven
met alle macht gestreefd heb. Sterven is niets; ik sterf gaarne; want
ik ben moe en mocht eindelijk rust hebben; maar geleefd te hebben,
alles geofferd te hebben en niets bereikt te hebben, en alles vermorzeld
te zien en zóó met zijn werk in het graf te dalen - 0, dat is verschrikkelijk, en ik kan het niet zeggen, en ik wilde gaarne nog weenen, en
er komen geen tranen meer. En mijn armen, de verdrukte, verachte
en verstooten armen! - Armen, men zal ook u als mij verlaten en
verschoppen. De rijke in zijn overvloed gedenkt u niet; hij kon u
ook hoogstens een stuk brood geven, verder niets; hij is zelf ja arm
en heeft slechts geld en anders niets. U te noodigen tot den geestelijken maaltijd en u tot menschen te maken, daaraan zal men nog lang,
zeer lang niet denken. Maar God in den hemel, die ook aan zijn musschen denkt, zal u niet vergeten, en u troosten, zooals hij ook mij
niet vergeten en ook mij troosten za1."
3. Zijn dood en begrafenis. Het einde was nabij. Den 15en Februari
werd hij om dichter bij den arts te zijn per slede naar Brugg overgebracht, waar hij reeds den 17den in de ochtenduren overleed. Zijn
gelaatsuitdrukking was die van een uit een diepen slaap ontwakende,
die glimlachend de mond openen wil, om zijn kinderen een aangenamen
droom te vertellen.
Diepe sneeuwmassa's bedekten den omtrek, toen op den 1gen
Februari het stoffelijk overschot van Johann Heinrich Pestalozzi op
het kerkhof te Birr aan den schoot der aarde werd toevertrouwd.
Het doodsbericht was nog niet tot Aarau en Zürich doorgedrongen
en zoo konden geen anderen, dan personen uit de naaste omgeving
de eenvoudige begrafenis bijwonen. Onderwijzers droegen de lijkkist,
de leerlingen en bewoners van de omliggende dorpen volgden haar.
4. Het Pestalozzi-monument te Birr. Gedurende twintig jaar was
Pestalozû's graf te Birr slechts kenbaar aan een witten roze struik en
een steen, die herinnerde aan het antwoord, dat hij eenmaal op de
vraag, welk monument men hem na zijn dood oprichten zou, gegeven
had: ..Een onbehouwen steen is goed; want ik zelf ben niets anders
geweest:' Bij gelegenheid van het eeuwfeest van zijn geboortedag,
12 Januari 1846, werd zijn stoffelijk overschot in een nieuw graf aan
de gevelzijde van het vergroote schoolgebouw geplaatst en hem -een
gedenkteeken gesticht. In het midden daarvan bevindt ûch een nis
met zijn borstbeeld en daaronder deze teekenende inscriptie:
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Hier rust
HEINRICH PESTALOZZI.
Geboren in Zürich den 12 Januari 1746.
Gestorven in Brugg den 17 Februari 1827.
Redder der armen op Neuhof,
Volks prediker in Leendert en Geertrui,
Te Stanz vader der weezen,
Te Burgdorf en Münchenbuchsee
Stichter der nieuwe volksschool.
In Yverdon opvoeder der menschheid.
Mensch, Christen, burger.
Alles voor anderen, voor z;ichzelf niets.
Zegen zijn naam.
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DE AVONDSTONDE VAN EEN KLUIZENAAR
NAAR DE UITGAVE VAN 1780

HOOFD INDEEL ING.

TI

E avondstonde van een klui~enaar/' in den vorm, waarin dit
geschrift voor het eerst in 1780 in Iselin's ..Ephemeriden der
Menschheit" het licht ~ag, is verdeeld in zes afdeelingen (welke
achtereenvolgens de aphorismen 1-38,39-53,54-72, 73-86, 87-108 en
109-182 omvatten) en een opmerking, ~onder dat de inhoud dier aphorismengroepen door opschriften zijn gekarakteriseerd.
Door Niederer werd het geschrift in 1807 in het "Wochenschrift für
Menschenbildung" opnieuw gepubliceerd. Dit was echter geen onveranderde afdruk: hij verdeelde de aphorismen, waarvan er ~elfs weggelaten werden, over negen rubrieken, daarbij de volgorde en soms den
tekst veranderend. Een en ander was het gevolg van zijn onjuiste opvatting van den inhoud. Hij beschouwde het geschrift immers als "Pestalo~~i's eerste uiteen~etting van het we~en en den omvang van zijn
methode:' En dat is het niet.
Wat men in het opstel te zoeken heeft, wijst Pestalozzi zeer duidelijk
in het bovenschtlft aan: de bronnen van alle gelukzaligheid.
Volgen we deze aanwijzing, dan vinden we als eerste bron de individueele opvoeding (I). Niet elke individueele opvoeding is echter bron
van geluk: een bepaalde kennis moet langs een bepaalden, den "natuurlijken", weg worden verworven (A); de individueele krachten, waarvan
de kiemen in ons liggen, moeten eveneens langs "natuurlijken" weg
ontwikkeld worden (B); eindelijk moet ze zijn opvoeding tot menschelijkheid (C).
Als tweede geluksbron vinden we de sociale opvoeding, waarvoor het
gezin den grondslag leveren moet en die leidt tot tevreJenheid (11).
Eindelijk ontmoeten we als derde geluksbron de religieuze opvoeding
(111). Nagegaan wordt hier achtereenvolgens hoe het geloof geluksbron
is voor individu (A), gezin (B) en samenleving (C).
De opmerking dient ter verduidelijking van eenige plaatsen in het
eigenlijke opstel.
OVERZICHT.
BRONNEN VAN ALLE GELUKZALIGHEID.

I. Individueele opvoeding.
A. Kennis.
B. Krachten.
C. Menschelijkheid.

11. Sociale
opvoeding.

111. Religieuze opvoeding.
A. Geloof en individu.
B. Geloof en huisgezin.
C. Geloof en samenleving.
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VADERLIEFDE OODS; KINDERLIEFDE DER MENSCHEN.
VADERLIEFDE VAN DEN VORST; KINDERLIEFDE DER BUROERS.
BRONNEN VAN ALLE OELUKZALIOHEID.

J. DE INDIVIDUEELE OPVOEDING ALS BRON VAN GELUK.
A. KENNIS.
,. WELKE KENNIS.
1. De mensch, zooals hij op den troon en in de schaduw van het
loofdak dezelfde is, de mensch in zijn wezen, wat is hij? Waarom zeggen
de wijzen het ons niet? Waarom nemen de verheven geesten niet waar,
wat hun geslacht is? Gebruikt ook een boer zijn os en leert hem niet
kennen? Vorscht een herder niet naar den aard zijner schapen?
2. En gij, die den mensch gebruikt en zegt, dat gij hem hoedt en
weidt, neemt ook gij de moeite van den boer voor zijn os? Hebt ook gij
de zorg van den herder voor zijn schapen? Is uw wijsheid kennis van uw
geslacht en uw goedheid goedheid van verlichte herders van het volk?
3. Wat de mensch is, wat hij behoeft, wat hem verheft en wat hem
verlaagt, wat hem versterkt en hem verzwakt, dat is behoefte van de
herders der volken en behoefte van den mensch in de nederigste hutten.
4. Overal gevoelt de menschheid deze behoefte. Overal streeft zij
met moeite en arbeid en drang opwaarts. Daarom verwelken haar
geslachten onbevredigd, en roept het einde der dagen van het grootste
deel der menschheid luid, dat de voleinding hunner loopbaan ze niet
bevredigd heeft. Hun einde is niet rijping van volkomen vruchten van
het jaargetijde, dat na bereikte bestemming ze tot de rust van den winter
vallen laat.
2. DE NATUURLIJKE WEG TOT DEZE KENNIS.
5. Waarom vorscht de mensch naar waarheid zonder orde en einddoel? Waarom vorscht hij niet naar de behoeften zijner natuur, opdat
hij daarop bouwe het genot en het geluk van zijn leven? Waarom zoekt
hij niet waarheid, die rust en levensgenot is, waarheid, die hem in zijn
binnenste bevredigt, die zijn krachten ontwikkelt, zijn dagen verheldert en zijn jaren gelukkig maakt?
6. De menseh, door zijn behoeften gedreven, vindt den weg naar
deze waarheid in het diepste zijner natuur.
7. De bevredigde zuigeling leert, wat hem zijn moeder is, langs
dezen weg} en zij ontwikkelt in hem liefde, het wezen der dankbaarheid, voor de zuigeling het geluid van plicht en van dankbaarheid kan
laten hooren; en de zoon, die zijns vaders brood eet en zich met hem
aan zijn haard warmt, vindt het geluk van zijn wezen in de plichten
van het kind langs dezen weg der natuur.
8. Mensch, vorscht gij in deze orde der natuur naar waarheid, dan
vindt ge haar, zooals ge ze behoeft voor uw standpunt en voor uw
loopbaan.

OMVANG EN GRONDSLAG DEZER KENNIS
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9. Zooals ze u behoefte uwer rust en uwer vrede is, mensch, zooals
%e u in uw naaste aangelegenheden zekere gids, zooals ze stut is, waarop
uw leven rust, zoo is ze u zegen.

3. OMVANG EN GRONDSLAG DEZER KENNIS.
10. Gij kunt op deze loopbaan niet alle waarheid gebruiken.
11. De kring der kennis, waardoor de mensch in zijn toestand gelukkig wordt, is nauw, en deze kring begint dicht om hem, om zijn wezen,
om zijn naaste betrekkingen, breidt zich van daar uit en moet bij elke
uitbreiding zich naar dit middelpunt van alle geluk schenkende kracht
der waarheid richten.
12. Zuivere waarheidsliefde vormt zich in enge kringen, en zuivere
menschenwijsheid rust op den vasten bodem der kennis zijner naaste
betrekkingen en de ontwikkelde geschiktheid tot behandeling zijner
naaste aangelegenheden.

4. BETEEKENIS EN UITING ER VAN.
13. Deze menschenwijsheid, die zich door de behoefte van onzen
toestand onthult, sterkt en ontwikkelt ons arbeidsvermogen en de
geestesrichting, die ze voortbrengt, is eenvoudig en vast toeziend, zij is
door de geheele kracht der in hun reëele verbindingen vaststaande
natuurlijke betrekkingen der dingen gevormd en daarom gemakkelijk
tot elke zijde der waarheid te leiden.
14. Kracht en gevoel en zeker gebruik is haar uiting.
15. Verheven weg der natuur, de waarheid, waartoe gij leidt, is
kracht en daad, bron, ontwikkeling, vulling en stemming van het
geheele wezen der menschheid.
5. LANGZAME GANG DER NATUUR;
REALISME EN VERBALISME.
16. Wel vormt gij den mens eh niet in snellen, schitterenden groei,
en uw zoon, 0 natuur, is beperkt, zijn taal is uiting en gevolg van voltooide zaakkennis.
17. Maar als de menschen den gang uwer orde voorbijsnellen, dan
verwoesten ze in zich zelf hun innerlijke kracht en dooden in hun
binnenste de rust en het evenwicht van hun wezen.
18. Ze doen dit, als ze, vóór dat ze door de reëele kennis van werkelijke dingen hun geest tot waarheid en wijsheid volgzaam ontwikkeld
hebben, zich in het duizendvoudige gewirwar van woordenkennis en
meeningen wagen, en klank en taal en woord in plaats van waarheden
uit reëele dingen tot grondslag van hun geestesrichting en tot eerste
ontwikkeling hunner krachten maken.
19. Deze kunstmatige weg der school, die overal de orde der woorden vóór de vrije, wachtende, langzame natuur plaatst, vormt men-
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schen tot kunstmatigen luister, die het gebrek aan innerlijke, natuurlijke
kracht bedekt en tijden als onze eeuw bevredigt.
20. Standpunt van het leven, individueele bestemming van den
mensch, gij z;ijt het boek der natuur. In u ligt de kracht en de orde van
dezen wijzen gids en elke schoolvorming, die niet op dezen grondslag
der menschvorming gebouwd is, misleidt.

6. ONGEDWONGEN GANG DER NATUUR;
GEEN EENZIJDIGHEID.
21. Mensch, vader uwer kinderen, dring de kracht van uw geest
niet in verre wijdten, vóór hij door nabije oefening sterkte verkregen
heeft, en vreest hardheid en inspanning.
22. De kracht der natuur, ofschoon ze onweerstaanbaar leidt tot
waarheid, heeft geen strakheid in haar leiding: de slag van den nachtegaal klinkt in het sombere duister, en alle dingen der natuur warrelen
in verkwikkende vrijheid, nergens is een zweem van een opdringerige
orde.
23. Ware gedrwongen en strakke opeenvolging in de leerwijze der
natuur, ook z;ij zou eenzijdigheid voortbrengen, en haar waarheid zou
niet in de volheid van het geheele wezen der menschheid zacht en vrij
binnenvallen.
24. De weerz;inwekkende, uitputtende drang naar de bloote schaduw
der waarheid, de drang naar klank en geluid en woorden van waarheid,
waar heelemaal geen interesse prikkelt, haar gebruik niet mogelijk is;
wending van alle kracht van den wassenden mensch naar de meening
van strenge, eenz;ijdige schoolmeesters, en de duizendvoudige gekunsteldheden van het verkeer in woorden en van de modeleerwijze, die der
menschvorming ten grondslag gelegd worden: dit alles is moeitevolle
afleiding van den weg der natuur.
25. Hun strenge gang ontwikkelt in den mensch de waarheid niet
tot zachte dienares der menschheid, niet tot gevoelige, goede moeder,
wier vreugde en wijsheid de vreugde en de behoefte harer kinderen is.
26. De mensch verliest het evenwicht z;ijner sterkte, de kracht der
wijsheid, als zijn geest naar een zaak te eenz;ijdig en gewelddadig toegekeerd is. Daarom is de leerwijze der natuur niet gewelddadig.
27. Maar niettemin is in haar vorming vastheid en in haar orde is
huishoudelijke nauwkeurigheid.
7. GEEN VEELWETERIJ.
28. De verstrooide verwardheid der veelweterij is evenmin de weg
der natuur.
29. De mensch, die met lichte vlucht elk weten omfladdert, en niet
door stille, strenge toepassing z;ijn kennis versterkt, ook deze verliest
den weg der natuur, den vasten, helderen, opmerkzamen blik, het

OOK GEEN ONWETENDHEID
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rustige, stille, voor echte vreugden ontvankelijke waarheidsgevoel.
30. Wankelend wordt de gang der mannen. die in het gewirwar
van hun veelweterij weliswaar veel praat vinden, haar echter den stillen
zin van zuivere menschenwijsheid opofferen. Bij het geraas van hun
trots zult ge dicht om hen, in de omstandigheden, waarin de kracht
van den gezegenden wijze helder straalt, ledige woestijnen en duisternis
vinden.
8. OOK GEEN ONWETENDHEID.
31. Vorming der menschen tot waarheid, gij zijt vorming van hun
wezen en van hun natuur tot rustgevende wijsheid.
32. Waar zijt gij, kracht der natuur, zuivere vorming der menschheid?
33. Ook de trage, leege woestenijen der duistere onwetendheid
voeren van uw weg af. Ontstentenis van de kennis uwer natuur, mensch,
beperkt uw weten nauwer, dan de behoeften van uw wezen. Verdraaiing
der eerste grondbegrippen uwer betrekking en doodend, verdrukkend
geweld der tirannie, onthouding van alle genietingen van waarheid en
geluk, onnatuurlijk gebrek aan algemeene, nationale verlichting in de
eerste werkelijke behoeften en verhoudingen van de menschheid, hoe
uw zware schaduw den aardbodem verduistert!
34. Daarom is ontwikkelde kracht der menschheid, deze bron van
haar sterke daden en van haar rustige genietingen, geen ingebeelde
drang en geen misleidende dwaling.
9. DE ALGEMEENE MENSCHENWAARHEID.
35. Bevrediging van ons wezen in zijn binnenste, zuivere kracht
onzer natuur, gij zegen van ons bestaan, gij zijt geen droom. U te zoeken
en naar u te speuren, is doel en bestemming der menschheid, en ook
mijn behoefte zijt ge en drang van mijn binnenste, u te zoeken, doel
en bestemming der menschheid.
36. Op welken weg, op welke baan zal ik u vinden, waarheid, die
mijn heil is en mij tot vervolmaking mijner natuur verheft?
37. In het binnenste mijner natuur is uitsluitsel omtrent deze waarheid.
38. De geheele menschheid is in haar wezen gelijk, en heeft tot haar
bevrediging slechts één weg. Daarom zal de waarheid, die rein uit het
binnenste van ons wezen geput is, algemeene menschenwaarheid zijn,
zij zal vereenigingswaarheid worden tusschen de strijdenden, die bij
duizenden wegens haar sluier twisten.

B. KRACHTEN.
10. DE KIEMEN ERVAN LIGGEN IN ONS.
39. Alle zuivere geluk schenkende krachten der menschheid zijn
niet gaven van de kunst en van het toeval. In het binnenste der natuur
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van alle menschen liggen ze met haar kiemen. Haar ontwikkeling is
algemeent behoefte der menschheid.
11. DE NATUURLIJKE WEG TER ONTWIKKELING.
40. Daarom moet de weg der natuur, die ze onthult, open en gemak
kelijk, en de vorming van den mensch tot ware, rustgevende wijsheid
eenvoudig en algemeen bruikbaar zijn.
41. De natuur onthult alle krachten der menschheid door oefening en
haar groei steunt op gebruik.
42. Orde der natuur in de ontwikkeling der menschheid is de kracht
van het gebruik en de toepassing harer kennis, harer gaven en harer
ontvankelijkheden.
43. Daarom is de man van eenvoud en onschuld, die, terwijl hij met
reine volgzame toepassing van zijn kennis en met stille vlijt elk zijner
krachten en ontvankelijkheden oefent en gebruikt, tot de ware menschenwijsheid door de natuur gevormd; terwijl daarentegen de man,
die deze orde der natuur in zijn binnenste verwoest en den zuiveren
zin van de volgzaamheid zijner kennis verzwakt, voor het genot van
den zegen der waarheid ongeschikt wordt.

C. MENSCHELI]KHEID.
12. DE GRONDSLAG VAN ALLE MENSCHENWIjSHEID.
44. Het verrichten van daden tegen het innerlijke rechtsgevoel
ondergraaft de kracht van ons waarheidsbesef, verwart den reinen zin
van den edelen, hoogen eenvoud onzer grondbegrippen en onzer grondgevoelens.
45. Daarom berust alle menschenwijsheid op de kracht van een goed,
der waarheid volgzaam hart, en alle menschelijk geluk op dezen zin
voor eenvoud en onschuld.
46. Vorming der menschheid tot dezen zuiveren zin van eenvoud
en onschuld, gij zijt vaderweg der menschheid, opdat de onverdorven
grondslagen des hartens den gang van haar geestesontwikkeling beschermen en juist leiden.
13. DE OPVOEDING TOT MENSCHENVOORHET BEROEP.
47. Algemeene verheffing van deze innerlijke krachten der menschelijke natuur tot zuivere menschenwijsheid is algemeen doel der opvoeding, ook van de eenvoudigste menschen. Oefening, toepassing en
gebruik van zijn kracht en zijn wijsheid in de bijzondere toe~tanden
en omstandigheden der menschheid is beroeps- en standsopleiding.
Deze moet steeds aan het algemeene doel der vorming tot mensch ondergeschikt zijn.
14. MENSCHELIjKHEID VOORWAARDE VOOR GELUK.
48. Op eenvoud en onschuld gevestigde wijsheid en kracht is het

VORST EN MENSCHELI]KHEID

121

geluk schenkende deel van eIken toestand en elke diepte der menschheid, zooals ze op elke hoogte haar noodzakelijke behoefte is.
49. Wie niet men'ich is in zijn innerlijke krachten, ontwikkeld mensch
is, dien ontbreekt de grondslag tot ontwikkeling van zijn nadere bestemming en van zijn bijzonderen staat, wat geen uiterlijk aanzien verontschuldigt. Tusschen den vader en den vorst, tusschen den met zware
broodzorgen beladen arme en den onder nog zwaardere zorgen zuchtenden rijke, tusschen de onwetende vrouwen den beruchten veelweter, tusschen den tragen sluimeraar en het genie, wiens adelaarskracht in de geheele wereld werkt, zijn kloven. Maar als den één in zijn
aanzien zuivere menschelijkheid ontbreekt, dan zullen donkere wolken
hem daar omhullen, terwijl in nederige hutten ontwikkelde menschelijkheid reine, verheven en bevredigde menschelijke grootheid uitstraalt.

15. VORST EN MENSCHELIjKHEID.
50. Zoo smacht in zijn aanûen een vorst naar wijze en rechtvaardige
wetten voor zijn gevangenen, maar wellicht werpt hij den met goud
gevulden buidel vergeefs als prijs neer. Heft hij in den krijgsraad, in de
uitoefening van zijn jacht- en cijnsrecht menschelijkheid en in het
inwendige van zijn huis reine vaderliefde omhoog, dan zal hij rechters
en bewakers van zijn gevangenen wijs en ernstig en vaderlijk vormen.
51. Zonder dit is de klank van verlichte wetten de klank van de
naastenliefde in den mond van heerschende monniken.
52. Zoo ver zijt gij wellicht, vorst, van den zegen der waarheid, die
gij zoekt.
53. Intusschen handelen vaders in het stof onder uw voeten wijs met
ontaarde zonen. Vorst, leer in de tranen hunner nachtelijke overpeinzingen en in den kommer hunner dagelijksche zorgen wijsheid voor uw
gevangenen, en geef uw recht over leven en dood aan mannen, die op
dezen weg wijsheid zoeken. Vorst, de zegen der wereld is ontwikkelde
menschelijkheid, en slechts door haar werkt de kracht der verlichting
en der wijsheid en de innerlijke zegen van alle wetten.

11. DE SOCIALE OPVOEDING ALS BRON VAN GELUK.
1. DE NATUUR VORMT OOK VOOR UITWENDIGE
VERHOUDINGEN.
54. Mensch, gij zelf, het innerlijk gevoel van uw wezen en van uw
krachten is het eerste voorwerp van de vormende natuur.
55. Maar ge leeft niet voor u alleen op aarde. Daarom vormt u de
natuur ook voor uitwendige verhoudingen en dóór haar.
2. DE NAASTE BETREKKINGEN VAN HET
MEESTE BELANG.
56. Hoe nader deze betrekkingen u zijn, mensch, des te meer zijn
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tot vorming van uw we~en voor uw bestemming van belang.
57. Steeds is de ontwikkelde kracht van een nadere betrekking bron
van de wijsheid en kracht van den mensch voor meer verwijderde betrekkingen.
58. Vaderliefde vormt regenten, broederliefde burgers; beide kweeken orde in het huis en in den staat.

3. HET GEZIN GRONDSLAG EN DOEL DER OPVOEDING.
59. De gezinsverhoudingen van de menschheid zijn de eerste en
voortreffelijkste verhoudingen der natuur.
60. De mensch arbeidt in zijn beroep en draagt den last van de
burgerlijke staatsinrichting, opdat hij den reinen zegen van zijn huiselijk
geluk in rust genieten moge.
61. Daarom moet de vorming van den mensch voor zijn beroep
en stand gesteld worden onder het einddoel der genietingen van reine
huiselijke gelukzaligheid.
62. Daarom zijt gij, vaderhuis, grondslag van alle zuivere natuurlijke
vorming der menschheid.
63. Vaderhuis, gij school der zeden en van den staat!
64. Eerst zijt ge kind, mensch, daarna leerling van uw beroep!
65. Kinderdeugd is het geluk uwer leerlingjaren en eerste vorming
van uw aanleg voor het genot van alle zegeningen van uw leven.
66. Wie van deze orde der natuur afwijkt en opleiding voor stand,
beroep, heerschappij en dienstbaarheid onnatuurlijk voorop plaatst,
die leidt de menschheid af van het genot der natuurlijkste zegeningen
op de klippenvolle zee.
4. VORMING TOT TEVREDENHEID.
67. De mensch moet tot innerlijke rust gevormd worden. Tevredenheid met zijn staat en met de hem bereikbare genietingen, dulding,
achting en geloof aan de liefde van den vader bij elke belemmering, dat
is vorming tot menschenwijsheid.
68. Zonder innerlijke rust trekt de mensch op wilde wegen. Dorst
en drang naar onmogelijke verten rooven hem elk genot van het
nabije, oogenblikkelijke geluk en elke kracht van den wijzen, geduldigen en volgzamen geest. Als het gevoel niet meer door innerlijke
rust bezield is, dan ontzenuwt zijn kracht den mensch in zijn binnenste
en plaagt hem met sombere kwellingen in dagen, waarin de opgeruimde
wijze glimlacht.
69. De ontevreden man ergert zich in den kring zijner kinderen,
omdat zijn dans op den galadag, zijn viool in het concert en zijn stellingen in de gehoorzaal niet geprezen werden.
70. Rust en stil genot zijn de eerste bedoelingen der vorming tot
mensch en de schootkinderen van zijn tijd. Mensch, uw kennis en uw
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eerzucht moeten onder deze hooge doeleinden geplaatst worden, anders
worden nieuwsgierigheid en eerzucht knagende kwellingen en ongeluk.
71. Ziet ge het niet, menschen, voelt ge het niet, zonen der aarde,
hoe uw hoogere standen in hun vorming hun innerlijke krachten ver·
liezen? Ziet ge het niet, menschheid, hoe hun afwijking van de wijze
orde der natuur ledig en woest ongeluk onder hen en van hen naar
omlaag in het volk brengt? Voelt ge het niet, aarde, hoe de menschelijke
geslachten van het zuivere geluk hunner huiselijke verhoudingen afwijken en overal op wilde, schitterende schouwtooneelen dringen, om
hun kennis te spiegelen en hun eerzucht te kittelen?
72. In verre wijdten trekt de dwalende menschheid.
111. DE GODSDIENSTIGE OPVOEDING
ALS BRON VAN GELUK.
A. GELOOF EN INDIVIDU.
1. BETEEKENIS VAN HET GELOOF AAN GOD.
73. God is de naaste betrekking der menschheid.1)
74. Ook uw huis, mensch, en zijn wijste genot bevredigt u niet
altijd.
75. Geweld en graf en dood zonder God te dragen, heeft uw zacht,
goed en gevoelig gevormde natuur geen krachten.
76. God, vader van uw huis, bron van uw geluk - God uw vader:
in dit geloof vindt ge rust en kracht en wijsheid, die geen geweld, geen
graf in u doet wankelen.
77. Geloof aan God, stemming van het menschelijke gevoel in de
hoogste betrekking van zijn natuur, vertrouwende kinderliefde der
menschheid tegenover de vaderliefde van de Godheid.
78. Geloof aan God, bron van de rust des levens - rust des levens,
bron van innerlijke orde - innerlijke orde, bron van het onverward
gebruik van onze krachten - orde in het gebruik van onze krachten, bron
van haar groei en van haar vorming tot wijsheid - wijsheid, bron van
alle menschelijk geluk.
79. Geloof aan God, bron van alle wijsheid en alle geluk en weg
van de natuur tot reine vorming van de menschheid.
1) In het "Wochenschrift" vindt men hierbij de volgende noot: "Men zie dit
woord [naaste] niet over het hoofd. Het is voor den juisten zin van Pestalozzi's
grondstelling: de opvoeding moet van het nabije uitgaan, beslissend. Er is namelijk
geen sprake van zinnelijke nabijheid, maar van de onmiddellijkheid van een zaak
met betrekking tot den mensch of de menschelijke natuur. Pestalozzi wil van het
uiterlijke in de religie, van het onmiddellijke, van de wezenlijke verhouding van
God tot de menschheid [waarvan Christus de zuivere openbaring en de volkomen
uitbeelding is] uitgaan. Zoo beteekent bij Pestalozzi het nabije overal het wezenlijke, het noodwendige, het absolute, met andere woorden de positieve kiem,
waaruit alle waarheden, betrekkingen en verschijningsvormen van een inzicht te
voorschijn treden en zich ontwikkelen, als uit haar kiem in het zaad de plant."

124

DE AVONDSTONDE VAN EEN KLUIZENAAR

2. HET GELOOF AAN GOD IS IN ONS WEZEN
INGEGRAVEN.
80. Geloof aan God, gij zijt der menschheid in haar wezen ingegraven; zóó als de zin voor goed en kwaad, zóó als het onuitbluschbare
gevoel van recht en onrecht, zóó onveranderlijk vast ligt gij als grondslag der vorming tot mensch in het binnenste onzer natuur.
81. Geloof aan God, gij zijt deel des volks in elke diepte, in elke
wereldstreek, gij zijt kracht van de menschheid op elke hoogte en haar
sterkte in elke diepte.
82. Geloof aan God, gij zijt niet gevolg en resultaat van gevormde
wijsheid, gij zijt reine zin van den eenvoud, luisterend oor van de
onschuld naar den roep van de natuur, - dat God - vader is.
83. Kinderliefde en gehoorzaamheid is niet resultaat en laat gevolg
eener voltooide opvoeding, ze moeten vroege en eerste grondslag van
de vorming tot mensch zijn.
3. DE NATUURLIJKE VORMING TOT HET GELOOF.
84. De verbazing van den wijze in de diepten der schepping en zijn
vorschen in de afgronden van den Schepper is niet vorming van de
menschheid tot dit geloof. In de afgronden van de schepping kan de
onderzoeker zich verliezen, en in hun wateren kan hij onzeker ronddrijven, ver van de bron der onpeilbare zee.
85. God, vader, zijn bestaan in de hut der menschen - God in het
binnenste van mijn wezen - God - schenker zijner gaven en mijner
levens genietingen, dat is de vorming van de menschheid tot dit geloof,
dat is de kracht van de natuur, die alle geloof op genot en ervaring
vestigt.
86. Of roeren u, mensch! - ik roep in de menigte - roeren u, mensch,
de leerstellingen van het onverheerschende goede? Troost of bedaart
u dit, dat geluk of ongeluk over het geheel overheerscht? Als vlammen
van ellende boven uw hoofd branden en u verteren, troost u dit gepraat
der wijzen?
87. Maar als uw Vader uw wezen in uw binnenste versterkt, u uw
dagen verheldert, uw kracht tot lijden vergroot en het overwicht der
geluksgenietingen u zelf in uw binnenste onthult, dan geniet gij de
vorming der natuur tot het geloof aan God. I)
1) Hierbij geeft het "Wochenschrift" de volgende noot: "Ook deze uitdrukking
[natuurlijke ontwikkeling der religie] mag niet worden voorbij gezien. Het genot
van de vorming der natuur tot het geloof aan God bestaat volgens Pestalozzi's
voorstelling geenszins in het genot van de weldaden der zinnelijke natuur en haar
betrekkingen, in zoover ze zelf zinnelijk zijn of zinnelijk beschouwd en genoten
worden. De verheffing van het zinnelijke tot het bovenzinnelijke als religieus
opvoedingsmiddel is een onding, en de meening, de kinderen door de beschouwing
der uitwendige natuur tot God te leiden, een verkeerde waan. Om God in de
uitwendige natuur te vinden, moet men hem reeds in zich zelf hebben, d.w.z
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88. Het brood, dat mijn kind uit mijn hand eet, vormt zijn kinderlijk
gevoel, en niet zijn verbazing over mijn nachtwaken en mijn :z:orgen
voor zijn late jaren. Veel oordeel over mijn handelen is onbe:z:onnenheid,
die zijn hart misleiden en van mij afleiden kan.
89. Eenvoud en onschuld, :z:uiver menschelijk gevoel voor dank en
liefde is bron van het geloof.

4. HET GELOOF AAN GOD EN ONSTERFELIJKHEID.
90. In de reine kinderliefde van de menschheid verheft zich de hoop
des eeuwigen levens, en rein geloof van de menschheid aan God leeft
niet in zijn kracht zonder deze hoop.
91. De trede van den tiran over zijn broeders, over de kinderen van
zijn God, schokt in het binnenste de menschheid. De rijen van zijn verslagenen, hun weduwen en hun weezen schreien, sidderen, hongeren,
gelooven en sterven.
92. Is God vader der menschen, dan is de dag van hun dood niet de
dag der voleinding van hun wezen.
93. Is een zin voor waarheid in u, menseh? Spreek! Strijdt het niet
tegen den zin van uw binnenste te gelooven, dat God vader der menschen is - en dat toch zóó het wezen dezer ellendigen voleindigd zou
zijn?
94. God is niet vader der menschen, of de dood is niet de voleinding
van ons wezen.
95. Menseh, uw innerlijke zin is u zekere gids der waarheid en van
uw plicht: en gij twijfelt, terwijl deze zin zoo krachtig onsterfelijkheid
u toeroept?
96. Geloof aan u zelf, menseh, geloof aan den inwendigen zin van
uw wezen, zoo gelooft ge aan God en aan de onsterfelijkheid.
97. God is vader van de menschheid, kinderen Gods zijn onsterfelijk.
98. In het binnenste uwer natuur, menseh, ligt dat, wat waarheid,
onschuld en eenvoud met geloof en aanbidding hoort.
99. Maar eenvoud en onschuld is niet het deel van alle menschen.
100. Velen is inwendige zin der menschelijke natuur droomspel, en
geloof aan God en onsterfelijkheid, op dezen inwendigen zin gebouwd,
veracht voorwerp hunner kunst.
101. God, die in mijn wezen met kracht en sterkte waarheid, wijsvóórgevoelen en gelooven. Religieuze vorming berust op oorspronkelijk religieuze
aanschouwing der dingen zelf, die weer van de onmiddellijk religieuze natuur
van den mensch, van den adem Gods in hem uitgaat, die zich oorspronkelijk als
liefde en vertrouwen openbaart. Juist daarin bestaat de waardigheid van de menschheid en het feitelijke natuurbewijs, dat God den mensch tot zijn beeld geschapen
heeft, en wij van goddelijk geslacht zijn, dat de religieuze elementen der opvoeding
door de zorg van de moeder en van den vader in onschuld en liefde zich in het
kind zelf ontwikkelen, en als zoodanige door den opvoeder aangegrepen kunnen
worden, om daaruit de religie in haar gansche wezen en omvang te ontwikkele1l."
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heid en zaligheid, geloof en onsterfelijkheid leert, God, dien alle kinderen
Gods hooren, God, dien de geheele zachte, gevoelige, reine, liefhebbende menschheid verstaat en geheel op dezelfde wijze verstaat: Godzou ik niet gehoor geven aan de leer, die in het binnenste van mijn wezen
mij en mijn natuur waar is en vvaar zijn moet - zou ik niet gelooven, wat
zou ik zijn, wat zou ik doen?
102. Geloof aan God, scheiding van de menschheid in de kinderen
Gods en de kinderen der were1::!. Geloof aan de vadergoedheid Gods,
geloof aan de onsterfelijkheid.
103. God, vader der menschheid; mem:ch, kind van de Godheid:
dat is het reine voorwerp van het geloof.

B. GELOOF EN HUISGEZIN.
5. BETEEKENIS VAN HET GELOOF IN HET GEZIN.
104. Dit geloof aan God is stemming der menschheid in haar verhoudingen tot haar geluk.
105. Vaderliefde en kinderliefde, dit geluk van uw huis, mensch, is
gevolg van het geloof.
106. Het genot van uw rechten, de zalige overgave van uw vrouw
en het innige, zie1sverheffende dankgevoel van uw kinderen is gevolg
van uw geloof aan God.
107. Geloof aan mijn vader, die Gods kind is, is vorming van mijn
geloof aan God.
108. Mijn geloof aan God is beveiliging van mijn geloof aan mijn
vader en aan elke plicht van mijn huis.
C. GELOOF EN SAMENLEVING.
6. DE NATUURLIJKE BETREKKINGEN
IN DE SAMENLEVING.
109. Zoo verbindt gij, verheven natuur, in uw vorming mijn plichten en mijn genietingen, en aan uw hand trekt de mensch van genoten
zegeningen naar nieuwere plichten.
110. De geheele menschheid, vorst en onderdaan, heer en knecht,
vormt zich tot de bijzondere plichten van haar stand door het genot
harer eerste natuurlijke betrekkingen.
111. De vorst, die kind van zijn God is, is kind van zijn vader.
112. De vorst, die kind van zijn vader is, is vader van zijn volk.
113. De onderdaan, die kind van zijn God is, is kind van zijn vader.
114. De onderdaan, die kind van zijn vader is, is kind van zijn vorst.
115. Stand des vorsten, beeld der Godheid, vader eener natie. Stand
van den onderdaan, kind des vorsten, die met hem kind Gods is. Hoe
zacht en sterk en fijn is dit weefsel der natuurlijke betrekkingen van
de menschheid.
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116. 0 menschheid in uw hoogheid!
117. Maar nutteloos is het gevoel uwer waardigheid bij het gezonken
volk.
118. Ik mag uw rang niet noemen, huisvader - os aan de kribbe,
heer van uw huis, beeld des vorsten in uw hut. 0 menschheid in uw
diepte! 0 heer en - aller vader!
7. DE OPVOEDING VAN DEN LAGERGEPLAATSTE DE
TAAK VAN DEN HOOGERGEPLAATSTE.
119. In elke diepte is de knecht zijn meester in wezen gelijk, is deze
de bevrediging der behoefte van zijn natuur hem schuldig.
120. Op te voeden het volk tot het genot der zegeningen van zijn
wezen, is de hoogergeplaatste vader van den lagergeplaatste .
121. En het geheele volk rust in het genot van zijn huiselijken voorspoed in rein kinderlijk vertrouwen op de vaderliefde van zijn heer en
wacht op de vervulling hunner vaderplicht in de opvoeding en verheffing hunner kinderen tot elke geluksgenieting van de menschheid.
122. Is dit wachten der menschheid een droom en haar kinderlijke
hoop beeld van den sluimer en van de verslapping in haar diepte?
123. Geloof aan God, gij zijt de kracht van deze hoop.
8. HET GELOOF DE BAND VAN VORST EN VOLK.
124. Vorsten, die aan God gelooven en het broederschap van de
menschheid erkennen, vinden in dit geloof stemming tot eIken plicht
van hun stand. Ze zijn mannen met goddelijke kracht, tot zegen hunner
volken gevormd.
125. Vorsten, die het vaderschap van de Godheid en het broederschap van de menschheid loochenen, vinden in dit ongeloof de bron
der verschrikkelijkste vernietiging van het geloof aan hun plichten. Ze
zijn mannen der verschrikking, en hun kracht werkt verwoesting. In de
erkenning van de hoogste vaderlijke waardigheid Gods verzekeren
de vorsten zich de gehoorzaamheid des volks als de zaak der Godheid.
126. En de vorst, die in de gehoorzaamheid aan God niet de bron van
zijn rechten en van zijn plichten zoeken wil, bouwt zijn troon op het
onzekere zand van het geloof van het volk aan zijn sterkte.
127. Geloof aan God, band des vorsten en zijn volk, band van de
innerlijke vereeniging der geluksbetrekking van de menschheid.
128. Ongeloof, loochening van het broederschap en van de broederplichten der menschheid, miskenning en verachting van de vaderrechten Gods, trotseerende koenheid in het misbruik van wederzijdsche
macht, ontbinding van alle zuivere banden van de geluksbetrekkingen
der menschheid.
9. DE GEESTELIJKE STAND.
129. Priesters, verkondigers van het vaderschap der Godheid en
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van het broederschap der menschheid, en hun stand middelpunt van
de vereeniging der natuurlijke betrekkingen van de menschheid tot
haar heil door het geloof aan God.

10. HET GELOOF BRON VAN ALLE RECHTVAARDIGHEID.
130. Geloof aan God, bron van alle reine vader~ en broederliefde
van de menschheid, bron van alle rechtvaardigheid.
131. Rechtvaardigheid zonder vaderliefde en zonder broederliefde
is een schitterend onding zonder zegen :.chenkende kracht.
132. T rotsche rechtvaardigheid, vonnissen na jarenlange misdadigerskunsten, die V\'etskenners en gerechtshoven voeden, is vermomming
van rechtvaardigheid, die niet volksgeluk is.
133. Veiligheid, onschuld en gevaarloosheid, deze bronnen van
zuivere volksdeugd, deze gevolgen van een wijze en vaderlijke rechtvaardigheid, zijn gevolgen van het geloof.
134. Koene, opvliegende moed tegen onschuld, recht en waarheid,
de bewijzen van het ontbreken van zuivere en sterke vaderlijke kracht
der landsgerechtigheid, zijn gevolgen van het ongeloof.
135. Gewelddadigheid en misdadige, koene aanmatigingszucht tegen
recht en onschuld in den nationalen geest is bron van alle nationale
verzwakking, en zoo is ongeloof bron dezer verzwakking.
136. En daarentegen is vaderliefde en kinderliefde in den nationalen
geest bron van allen reinen nationalen zegen.

11. HET GELOOF BRON VAN ALLE NATIONALE DEUGD.
137. Alzoo is volksgeloof aan de Godheid bron van alle zuivere
nationale deugd, van alle volksgeluk en van alle volkskracht.
138. Zonde, bron en gevolg van het ongeloof. Zonde, handeling
van de menschen tegen het inwendige getuigenis van onze natuur
omtrent recht en onrecht. Zonde, bron van de verwarring van onze
eerste grondbegrippen en van ons rein natuurlijk gevoel. Zonde, verlies
van het geloof aan u zelf, mensch, en aan uw innerlijken zin, verlies
van uw geloof aan God, verlies van uw kinderliefde jegens Hem.
139. Openbare zonde, hoogmoed van de menschheid jegens de
Godheid.
140. Afschuw tegen de zonde, rein gevoel van de kinderliefde van de
menschheid jegens God, uiting en gevolg van het geloof van de menschheid aan de openbaring der Godheid in het innerlijke van haar natuur.
141. Afschuw tegen openbare zonde, gevoel van het kind jegens den
man, die zijn vader en zijn moeder bespot.
142. Nationale afschuw van het volk tegen publieke zondaars, pand
en zegel van het nationale geloof en het kinderlijk gevoel van een volk
jegens zijn hoogsten Heer.
143. Nationale afschuw van het volk tegen den publieken trots van
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:!lijn vorsten jegens de Godheid is bewijs van de nationale deugd, en haar
verzwakking verzwakking van de kracht van het geloof, van de gehoorzaamheid van het volk aan zijn hoogsten Heer.

12. HET ONGELOOF VERNIETIGT DEN BAND
TUSSCHEN VORST EN VOLK.
144. Ongeloof, bron van de vernietiging van alle innerlijke banden
der maatschappij.
145. Ongeloof van de hoogergeplaatsten, bron van de ongehoorzaamheid der lagergeplaatsten.
146. Vaderhart en vadergaven van de hoogergeplaatsten planten en
verzekeren de gehoorzaamheid van de lagergeplaatsten.
147. Het ongeloof vernietigt de bron van de gehoorzaamheid.
148. Onder een heer, die niet vader is, kan de volksstemming niet
gevoel van een reine, dankende, in kinderlijke gehoorzaamheid gezegende volksliefde worden.
149. De gevolgen van het ongeloof - dagelijks toenemende ondeugden, dagelijks afnemende vaderlijke goedheid, willekeurig geweld zonder
geluksbedoeling, zonderlinge, onnatuurlijke regeeringsfratsen, drukkende tusschenmacht, uitzuigen van het merg van het volk, afnemende
volkskracht tegenover deze tusschenmacht - zijn onder een ongeloovige,
de rechten der Godheid en menschheid verachtende regeering onvermijdelijk.
150. Het volksgevoel van het onnatuurlijke gebruik van de vaderrechten is ontbinding van de kracht der reine banden van de natuur
tusschen den vorst en zijn volk.
1.51. Zij, deze goede, moederlijke menschelijke natuur, knoopt de
banden van de burgerlijke betrekkingen door den zegen van weder··
zijdsche genietingen.
152. En het is volksgevoel, nationaal gevoel van den zegen van deze
genietingen, dat deze betrekkingen door dank, liefde en geloof van het
volk aan zijn vorsten wijdt en heiligt. 1)
13. IK RAAK SNAREN AAN, DIE • ••
153. Ik raak snaren aan, die ongespannen liggen en niet klinken in
den modetoon. Hoor ze, danserstoon, trillende laster, overschreeuw
haar kracht! Waarheid en ZUIvere menschenliefde maakt onbezorgd.
14. HET VADERRECHT VAN DEN VORST.
154. Alle kracht der menschheid brengt slechts geluk voort door haar
geloof aan de Godheid, en de vaderliefde van den vorst, deze eeuwige
bron van alle volksgeluk, is gevolg van zijn geloof aan God.
1) In het "Wochenschrift" volgt hier nog: "Want hier is aller vaderlandsliefde
en burgertrouw heilige bron."
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155. Mensch, hoe laag gij ook staat, is uw vorst kind van uw God, dan
is zijn macht vaderkracht.
156. Hard, onbescheiden gebruik zijner rechten is niet vaderliefde,
is niet zin van het geloof aan God, het is verderf van de hoogste aangelegenheden van den vorst en van zijn land, verderf van de reine kinderliefde der natie jegens. den vorst.
157. Diensvolgens mag ik deze zoo algemeene zeden van het verstandige vorstenpersoneel niet hoogverraad noemen.
158. Maar wat is het minder, als ze het vaderrecht van den vorst als
een recht tot goed en kwaad en tot het gerechte en ongerechte voorstellen?
159. Wat is het minder, als ze in den naam des V01">ten het huiselijk
geluk verwoesten, het bezit niet ontzien en onschuld met schimp en
schande bedekken?
160. Band van de vereeniging der menschheid tot haar geluk, geloof
van den vorst en z;ijn volk aan den hoogsten Heer der menschheid,
geloof aan God, gij z;ijt het alleen, die de menschheid voor deze klip
beveiligt.
15. DE KINDERLIEFDE DER MENSCHHEID JEGENS GOD.
161. Alle ongeloof is onbescheiden, maar het geloof aan God, de
kinderliefde der menschheid jegens de Godheid, is stille verhevenheid
in elke kracht harer werking.
162. Glanzende, bliksemende uitputting van haar wezen, koene
lachende moed bij gevaar en verwoesting is de kracht van de menschheid, die van de kinderliefde tot God afwijkt.
163. Ernstig, economisch gebruik van elke kleine aanleg, sterk verlangen naar versterking van z;ijn kracht is de weg der natuur tot vorming
en versterking van alle krachten, en in elke diepte en in elke zwakte is
het richting van de zuivere kinderliefde van de menschheid naar God.
164. Neiging tot lagen schijn, drang om ontvankelijkheden en
krachten te spiegelen en zijn zwakte te bemantelen, is rJchting ook der
nederigste, zwakste menschheid, die van dezen vormenden weg der
natuur afgeweken is.

16. DE VADERLIEFDE VAN DE HOOGERGEPLAATSTEN.
165. Uiterlijke en innerlijke hoogheid op dezen zuiveren weg der natuur gevormd, is vaderschap en vaderliefde jegens lagere krachten en
ontvankelijkheden.
166. Mensch in uw hoogheid, weeg het gebruik uwer krachten naar
dit doel.
167. Vaderliefde van hooge re machten tot de onontwikkelde, zwakke
schaar der menschheid.
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168. 0 vorst in uwe hoogheid! 0 Goethe in uw kracht! 1)
169. Is dat niet uw plicht, 0 Goethe, daar uw weg niet geheel natuur is?
170. Verschooning der zwakheid, vaderliefde, vaderdoel, vaderoffer in het gebruik van zijn kracht, dat is reine hoogte der menschheid.
171. 0 Goethe in uw hoogheid, ik zie op uit mijn diepte, sidder,
zwijg en zucht.
172. Uw kracht is gelijk den drang van groote vorsten, die aan den
rijksglans millioenen van volksgeluk offeren.

17. DE KRACHT VAN HET GELOOF.
173. Rein geluk der menschheid, gij zijt kracht en gevolg van het
geloof.
174. 0 mijn cel, verrukking rond u! Ook gij zijt gevolg van dit
geloof.
175. Heil mij en mijn hut!
176. Daarom, dat de menschheid aan God gelooft, rust ik in deze
hut.
177. Geloof van het volk aan de priesters der Godheid, rust van mijn
leven.
178. Priester der Godheid, rein vaderschap der menschheid.
179. Uw kracht, gewijde, is Gods verlichting!
180. Gods verlichting is liefde, wijsheid en vaderliefde.
181. 0, wie naar mijn hut trekt, ware ik u schaduw der kracht van
mijn Godheid!
182. 0 zon, gij beeld harer kracht, uw dag is voleindigd! Gij gaat
onder aan mijn berg! 0 dag mijner voleinding! 0 hoop van den komenden morgen! 0 kracht van mijn geloof.
OPMERKING.
183. De schrijver van "De avondstonde" heeft naar aanleiding van
een politiek geschrift in een brief soortgelijke denkbeelden geuit, die
wellicht eenige plaatsen van dit opstel verduidelijken.
184. Ik bouw, zegt hij, met u alle vrijheid op rechtvaardigheid,
maar ik zie in deze wereld geen gewaarborgde rechtvaardigheid dan bij
de tot eenvoud, vroomheid en liefde gestemde en in deze stemming verlichte menschheid.
185. Alle gezinsrechtvaardigheid, die de grootste, reinste en algemeen
in de gansche wereld genoten rechtvaardigheid is, heeft in het geheel
slechts liefde tot haar bron - en diensvolgens brengt zij in den eenvoud
van alle volken algemeen geluk der wereld voort.
1) Goethe (1749-1832) bevond zich sinds November 1775 in Weimar, de residentie van Kar! August waar hij verschillende hooge ambten bekleedde.

132

DE AVONDSTONDE VAN EEN KLUIZENAAR

186. Zoo al'3 alle rechtvaardigheid op'liefde rust, zoo rust ook vrijheid
daarop. Reine kinderliefde is de ware bron der vrijheid, die op rechtvaardigheid rust, en zuivere vaderliefde is de bron van alle regeerkracht,
die verheven genoeg is om gerechtigheid te doen en vrijheid lief te
hebben.
187. En de bron der rechtvaardigheid en van allè geluk der wereld,
de bron der liefde en van de broederliefde der menschheid, deze berust
op de groote gedachte der religie, dat wij kinderen Gods zijn, en dat
het geloof aan deze waarheid de zekere grond van alle geluk der wereld is.
In deze groote gedachte der religie ligt steeds de geest van alle ware
staatswijsheid, die zuiver volksgeluk zoekt, want alle innerlijke kracht
der zedelijkheid, der verlichting en wereldwijsheid rust op dezen grond
van hét geloof der menschheid aan God.
188. En godvergetenheid, miskenning der kinderlijke betrekkingen
van de menschheid tot de Godheid, is de bron, die alle geluk schenkende kracht der zeden, der verlichting en der wijsheid in de gehee1e
menschheid oplost. Daarom is deze verloren kinderliefde der menschheid tot God het grootste ongeluk der wereld, terwijl het alle vaderlijke
opvoeding Gods onmogelijk maakt, en het herstel van deze verloren
kinderliefde is verlossing van de verloren kinderen Gods op aarde.
189. De man Gods, die met lijden en sterven der menschheid het
algemeen verloren gevoel van de kinderliefde tot God weer terug
gegeven heeft, is de verlosser der wereld, hij is de geofferde priester
des Heeren, hij is middelaar tusschen God en de godvergeten menschheid, zijn leer is zuivere rechtvaardigheid, ontwikkelende volksphilosophie, zij is openbaring van God den Vader aan het verloren geslacht
zijner kinderen.

HOE GEERTRUI HAAR KINDEREN ONDERWIJST
NAAR DE UITGAVE VAN 1820

HOOFDINDEELING.
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OE Geertrui haar kinderen onderwijst" bestaat uit veertien
brieven van zeer ongelijken omvang. Dr. Walsemann heeft de
lengte ervan vergeleken en vond, dat de langste brief (de zevende)
ongeveer 15 maal zoo lang is als de kortste (de vijfde), de op-één-nalangste (de eerste) ongeveer 12 maal zoo lang als de kortste en nog
ongeveer 6 maal zoolang als eenige andere (de negende, elfde, twaalfde
en veertiende).
De eerste drie brieven vormen een historische inleiding (Eerste deel)
tot de rest van het werk, de uiteenzetting van de elementaire methode
(Tweede deel).
In de historische inleiding ontmoeten we Pestalozzi achtereenvolgens
op den Neuhof (Hfdst. I), in Stanz (Hfdst. II), Gurnigel (Hfdst. lIl)
en Burgdorf (Hfdst. IV). In dit laatste stadje staat hij aanvankelijk
alleen (A), daarna verkrijgt hij een drietal medewerkers (B). Over
den eersten, Krüsi, weidt hij zelf uitvoerig uit (1). Vervolgens geeft
hij het woord eerst aan Tobier (2), dan aan Buss (3), en lascht tusschen
hun getuigenissen eenige opmerkingen over zijn medewerkers in
(Intermezzo) .
De elementaire methode behandelt eerst de methode van het onderwijs
(Hfdst. I), dan die van de zedelijk-religieuze vorming (Hfdst. lI).
De methode van het onderwijs (Hfdst. I) bespreekt het onderwijsprobleem in zijn geheel, dat door Pestalozzi aldus wordt geformuleerd:
"Wat zoudt ge doen, als ge een enkel kind den geheelen omvang van
die kunden en vaardigheden wildet aanbrengen, die het noodig heeft,
om door een goede vervulling van zijn wezenlijkste aangelegenheden
tot innerlijke tevredenheid met zich zelf te geraken?" Aanvankelijk
bepaalt hij zich tot de kun den en wijst aan, hoe inzicht en kennis
moeten worden aangebracht (A). Hierbij ontwikkelt hij eerst de grondstellingen, die daarbij moeten worden in het oog gehouden (1), spoort
dan de elementaire middelen van het onderwijs in de kunden op (2),
staat bij elk ervan uitvoerig stil (3, 4, 5), verdedigt het beginsel der
aanschouwelijkheid en laat zien, hoe het in zijn methode is doorgevoerd (6), om eindelijk nog iets over het wezen en de wording zijner
methode te zeggen (7). Eerst dan volgt de behandeling van het tweede
deel van het onderwijsprobleem, het aanbrengen der vereischte vaardigheden (B).
Voor de verdeeling der stof over de brieven zie men het hier volgende
overzicht.
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OVERZICHT.
EERSTE DEEL: HISTORISCHE INLEIDING.
Inleiding.
I. Op den Neuhof.
11. Stanz.
Brief I.
111. Gurnigel.
IV. Burgdorf.
A. Alleen.
B. Met medewerkers.
1. Krüsi.
~ Brief 11.
2. Tobier.
Intermezzo.
Brief 111.
3. Buss.

~

TWEEDE DEEL: DE ELEMENTAIRE METHODE.
I. Het onderwijs.
A. Inzicht en kennis.
1. Grondstellingen.
Brief IV en V.
2. De elementaire middelen van het
onderwijs.
Brief VI.
3. Het eerste elementaire middel van
onderwijs (geluid).
a. Klankleer.
b. Woordleer •
c. Spraakleer.
Brief VII.
4. Het tweede elementaire middel van
onderwijs (vorm).
a. Meetkunst.
b. Teekenkunst.
c. Schrijfkunst.
5. Het derde elementaire onderwijsmiddel
Brief VIII.
(getal).
6. Het beginsel der aanschouwelijkheid.
a. Terugkeer tot de aanschouwelijkheid
Brief IX.
eisch.
b. De aanschouwing.
c. De aanschouwingskunst.
Brief X.
d. De aanschouwing in dienst der
begripsvorming.
7. Over het wezen en de wording der
Brief XI.
methode.
Brief XII.
B. Vaardigheden.
Brief XIII en XIV
11. De zedelijk-religieuze vorming.

!

EERSTE DEEL. HISTORISCHE INLEIDING. (BRIEF 1-111).

INLEIDING (BRIEF I, 1-2).1)

1. AANLEIDING TOT, INHOUD EN
VORM VAN HET WERK (1,1).
IJ zegt, het wordt ereis tijd, mij over mijn denkbeelden
omtrent het volksonderwijs in het openbaar te uiten. Nu,
ik wil het doen, en u, als eens Lavater Zimmermann zijn
vergezichten in de eeuwigheid, in een reeks van brieven deze mijn
vergezichten, of liever deze mijn inzichten zóó duidelijk maken, als
het mij mogelijk zal Ûjn. 2)

G

2. IN HET MOERAS VAN HET VOLKSONDERWIJS (I, 2).
Ik zag het volksonderwijs als een onmetelijk moeras voor mijn
oogen en waadde heftig in ûjn slijk rond, tot ik eindelijk de bronnen
van zijn water, de oorzaken van ûjn verstopping en de plaatsen, waar
ûjn nat bederf vermoedelijk zou kunnen worden afgeleid, kende.
3. OP DWAALWEGEN (I, 2).
Ik wil u thans zelf een poos op de dwaalwegen rondleiden, waarvan ik meer door toeval dan door mijn hoofd en mijn kunst eindelijk
weer op den goeden weg geraakte.
I. OP DEN NEUHOF (I, 3-12).
1. AANVANG VAN DEN ARBEID (I, 3).
Reeds lang, ach! sedert mijn jongelingsjaren trok mijn hart, als
een machtige stroom, uitsluitend naar het doel, de bron van de ellende
te verstoppen, waarin ik het volk rond mij gedompeld zag. Ruim
dertig jaar geleden begon ik het werk, dat ik thans verricht. lselin's
,,Ephemeriden" bewijzen, dat ik thans den droom mijner wenschen
niet omvangrijker denk, dan ik hem toen reeds trachtte te verwezenlijken.

2. OORZAKEN VAN DE MISLUKKING (I, 4).
Maar ik waS jong, kende noch de eischen van mijn droom, noch
de zorgvuldigheid, die zijn voorbereiding, noch de krachten, die zijn
verwezenlijking vroeg en onderstelde. Het ideaal van mijn droom
omvatte landbouw, nijverheid en handel. Ik had in alle drie vakken
een soort van grooten, mij zeker schijnenden tact voor het essentieele
1) De Romeinsche getallen beduiden de brieven, de Arabische de paragraphen
in de uitgave van Mann.
2) Lavater (1741-1801), philosoof, dichter en predikant te Zürich, de vader
van de physiognomie of de kunst uit de gelaatstrekken het karakter af te leiden,
richtte zijn werk ,,Aussichten in die Ewigkeit" aan den Zwitserschen arts en philosoof Zimmermann (1728-1795). De briefvorm, waarvan hij en Pestalo%%i zich
bedienden, was in overeenstemming met het litteraire gebruik van hun tijd. De
eerste brief van Pestalo%%Ï is gedateerd: Burgdorf Nieuwjaarsdag 1801.
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van mijn plan; en het is waar, in dit essentieele ben ik ook thans,
na al mijn levenservaringen, slechts weinig op mijn toenmalige opvattingen omtrent de grondslagen van mijn plan teruggekomen. Niettemin was mijn vertrouwen in de juistheid dezer grondslagen en op
de mij oogenschijnlijke zekerheid van mijn tact mijn ongeluk. De
waarheden mijner opvattingen waren waarheden in de lucht, en het
vertrouwen op den tact in de grondslagen van mijn doel was het
vertrouwen van een slapende op de waarheid van een droom. Ik was
in alle drie vakken, waarvan mijn proefnemingen zouden uitgaan,
een onervaren kind. Ik miste vooral de vaardigheden van het detail,
uit welks zorgvuldige, volhardende en geschikte behandeling de zegenrijke resultaten, die ik nastreefde, kunnen voortspruiten. De gevolgen
dezer positieve ongeschiktheid voor mijn bedoelingen traden spoedig
aan den dag. De economische middelen voor mijn doel gingen snel
in rook op, en dat te eer, daar ik bij het begin verzuimde mij van een
voldoend hulppersoneel voor mijn doel te voorzien; en toen ik de
behoefte aan een zoodanige hulp van personen, die het mij ontbrekende
behoorlijk konden aanvullen, levendig begon te gevoelen, had ik reeds
de economische krachten en het economische vertrouwen verloren,
die mij de aanstelling van dit personeel mogelijk hadden kunnen
maken. Spoedig trad er ook een verwardheid in mijn toestand in,
die het mislukken mijner oogmerken onvermijdelijk maakte.

3. WINST UIT DEN TEGENSPOED (I, 5).
Mijn ongeluk was beslist, en de strijd tegen mijn noodlot was thans
slechts de strijd van de reeds onderliggende machteloosheid tegen een
steeds sterker wordenden vijand. Het verzet tegen mijn ongeluk leidde
thans tot niets meer. Intusschen had ik in de ongelooflijke inspanning
mijner proefnemingen onmetelijke waarheid geleerd en onmetelijke
ervaringen gemaakt; en mijn overtuiging van de juistheid der grondslagen van mijn inzichten en strevingen was nooit sterker dan op het
tijdstip, dat ze uiterlijk geheel schipbreuk leden. Ook trok mijn hart
steeds onwrikbaar naar hetzelfde doel en ik bevond mij thans in de
ellende in een toestand, waarin ik eenerzijds de wezenlijke vereischten
voor mijn bedoelingen, anderzijds de wijze, waarop de mij omringende
wereld over het voorwerp van mijn streven in alle standen en omstandigheden werkelijk denkt en spreekt, leerde kennen en met de
handen grijpen, zooals het mij bij een oogenschijnlijk gelukkig resultaat mijner voorbarige proefnemingen niet gelukt zou zijn, de waarheid dezer opvattingen zóó te kennen en met de handen te grijpen.
Ik zeg het thans met innerlijke verheffing en met dank aan de boven
mij wakende Voorzienigheid: zelf in ellende, leerde ik de ellende van
het volk en haar bronnen steeds dieper en zóó kennen, als geen ge-

MIJN INNERLIJKE ONBEHOLPENHEID

141

lukkige ze kent. Ik leed, wat het volk leed, en het volk toonde zich mij,
zooals het was en het zich niemand toonde. Ik zat een lange rij van
jaren te midden van het volk, als de uil te midden der vogels. Maar
onder het hoongelach der mij verwerpende menschen, onder hun
luiden kreet: .. Gij armzalige! gij zijt minder dan de eenvoudigste
daglooner in staat uzelf te helpen en beeldt u in, dat gij het volk zoudt
kunnen helpen?" - onder dezen hoonlachenden kreet, dien ik op alle
lippen las, hi~ld de machtige drang van mijn hart niet op uitsluitend
te streven naar het doel, de bronnen der ellende te stoppen, waarin
ik het volk om mij gedompeld zag; en van één zijde nam mijn kracht
steeds meer toe. Mijn ongeluk leerde mij steeds meer waarheid voor
mijn doel. Wat niemand misleidde, misleidde mij steeds; maar wat
aJlen misleidde, misleidde mij niet meer.

4. MIJN INNERLIJKE ONBEHOLPENHEID (I, 6).
Ik kende het volk, zooals het rond mij niemand kende. Het gejuich
van zijn loon in de katoenindustrie, zijn toenemende rijkdom, zijn
gewitte huizen, zijn prachtige oogsten, zelfs het socratiseeren 1) van
eenige zijner onderwijzers en de leesgezelschappen onder de zoons
van onderbestuurders en barbiers misleidden mij niet. Ik zag zijn
ellende; maar ik verloor mij in het omvangrijke beeld harer verspreide,
geïsoleerde bronnen, en nam in het practische vermogen om zijn
kwalen te genezen niet in die mate toe, als waarin mijn denkbeelden
omtrent zijn waren toestand zich verruimden; en zelfs het boek, dat
mijn besef van deze toestanden mijn onschuld dwong te schrijven,
zelfs ..Leendert en Geertrui" , was een product van deze mijn innerlijke onbeholpenheid en stond te midden van mijn tijdgenooten als
een steen, die leven predikt en dood is. Velen gunden het een blik,
maar begrepen even weinig van mij en mijn oogmerken als ik van
het detail der krachten en inzichten, die hun verwezenlijking onderstellen.
5. ALS EEN LOSGERUKT RIET (I, 7).
Ik verwaarloosde mezelf en verloor me in de draaikolk van den
geweldigen drang naar uitwendige resultaten, welker innerlijke fundamenten ik niet diep genoeg in mezelf bewerkte. Hadde ik dit laatste
gedaan, tot welke innerlijke hoogte had ik mij voor mijn doel kunnen
verheffen en hoe snel zou ik mijn doel genaderd zijn, dat ik nooit
bereikte, omdat ik zijner niet waard was, daar ik het slechts uiterlijk
1) Socratiseeren, het gebruik maken van den heuristischen leervorm, waarbij
de onderwijzer door vragen, die zich bij den gedachtenkring der leerlingen aansluiten, deze de begrippen en waarheden, waar het om te doen is, zelf laat vinden.
Pestalo2;2;i waarschuwt voor overdrijving in de toepassing er van: De onderwijzer
bedenke, "dat zelfs de havik en de adelaar den vogels geen eieren uit de nesten
nemen, als deze er nog geen ingelegd hebben".

142

HOE GEERTRUI HAAR KINDEREN ONDERWIJST

zocht en liefde voor waarheid en recht in mezelf tot den hartstocht
worden liet, die mij, als een losgerukt riet op de levensgolven rondslingerde en de losgespoelde wortels van mezelf steeds belette weer
in vasten bodem te hechten en het voedsel te vinden, dat ze voor mijn
doel zoo wezenlijk behoefden. - Die hoop was zoo ijdel, dat een ander
dit losgerukte riet den golven ontrukken en het in den bodem zetten
zou, waarin ik zelf het verzuimde te zetten.

6. WAARTOE IK ZONK (I, 8).
Waarde vriend! Wie slechts een druppel van mijn bloed heeft, die
weet thans, waartoe ik zinken moest. En gij, mijn Gessner, voor ge
verder leest, wijd mijn gang een traan.
Diepe ontstemming verslond mij thans. Wat eeuwige waarheid en
eeuwig recht is, vervormde zich in mijn hartstocht tot luchtkasteelen.
Ik hing met zinnelijke verharding aan woorden en klanken, die in
mezelf den grondslag van innerlijke waarheid verloren, en daalde zoo
steeds meer af tot de vereering van gemeenplaatsen en tot den trommelslag der kwakzalversrecepten, waarmee de nieuwere tijd het menschdom wilde helpen.
7. WANVERHOUDING TUSSCHEN KRACHT
EN INZICHT (I, 9).
Toch voelde ik dit wegzinken van mezelf en trachtte ik het tegen
te werken. Ik schreef drie jaar lang met ongelooflijke inspanning aan
de "Onderzoekingen over den gang der natuur in de ontwikkeling van
het menschelijk geslacht" werkelijk met de bedoeling, het over den
gang mijner lievelingsdenkbeelden met mezelf eens te worden, en
mijn natuurlijke gevoelens met mijn voorstellingen van het burgerrecht en van de zedelijkheid in harmonie te brengen. Maar ook dit
werk is voor mijzelf weer alleen een getuigenis mijner innerlijke
onbeholpenheid - een bloot spel van mijn onderzoekingsvermogen,
eenzijdig, zonder evenredige kracht tegen mezelf en ontbloot van een
voldoend streven naar het practische vermogen, dat ik voor mijn doel
zoo noodig had. De wanverhouding tusschen mijn kracht en mijn
inzichten nam slechts te meer toe en maakte in mij de kloof, die ik
ter bereiking van mijn doel dempen zou en steeds minder dempen
kon, steeds grooter.

8. HET DOEL BLIJFT (I, 10).
Ook oogstte ik niet meer, dan ik zaaide. De uitwerking van mijn
boek in mijn omgeving was als de uitwerking van alles, wat ik deed;
spoedig verstond mij niemand, en ik vond in mijn nabijheid geen
twee menschen, die me niet half te verstaan gaven, dat ze het heele
boek voor zotte praat hielden. En nog onlangs, nog heden drukte een
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man van beteekenis, die me overigens waardeert, zich met Zwitsersche
hartelijkheid er zoo over uit: "Maar niet waar, Pestalozzi, ge voelt
toch thans zelf, dat ge toenmaals, toen ge dit boek schreeft, niet goed
wist, wat ge wildet?" - Doch dit was mijn noodlot, miskend te zijn
en onrecht te lijden; ik had het moeten benutten, maar ik benutte
het niet; ik plaatste tegenover mijn ongeluk slechts hoon en menschenverachting en schaadde daardoor mijn bedoelingen in de grondslagen,
die ze in mezelf hadden moeten hebben, oneindig meer dan allen,
die me in dezen toestand miskenden en hoonden, mij daarin hadden
kunnen schaden. Niettemin week ik niet van mijn doel; maar het was
thans in mij zinnelijk verhard en leefde in een verwarde verbeeldingskracht en in een ontstemd hart; ik verlaagde mij steeds meer er toe,
de heilige plant van het menschelijk welzijn op ontwijden bodem te
willen voeden.

9. DWAZE VERWACHTING (I, 11).
Gessner! Ik, die zoo pas in mijn "Onderzoekingen" de eischen van
het burgerrecht tot bloote eischen van mijn dierlijke natuur verklaarde
en in zooverre als werkelijke hinderpalen voor het eenige, wat voor
de menschelijke natuur waarde heeft, als een hinderpaal voor de
zedelijke reinheid beschouwde, verlaagde mij er toe te midden van
maatregelen van uiterlijke macht en innerlijke hartstocht, van den
blooten klank van burgerlijke waarheid en rechtsbegrippen een goede
uitwerking op mijn tijdgenooten te verwachten, die, weinige uitgezonderd, overal slechts in gezwollen gevoelens leefden, macht zochten en naar welvoorziene tafels jaagden.
10. "IK WIL SCHOOLMEESTER WORDEN" (I, 12).
Ik was met grijze haren nog een kind; maar thans een diep in mezelf geschokt kind; ik stevende wel is waar in den storm van dezen
tijd mijn levensdoel tegemoet, maar eenzijdiger en onvaster dan ik
het ooit deed. Ik zocht thans in de algemeene blootlegging der oude
bronnen van de burgerlijke kwalen, in hartstochtelijke uitbeeldingen
van het burgerrecht en zijn grondslagen en in het gebruik van den
revolutionairen geest van geweld tegen afzonderlijke volkskwalen een
weg naar mijn doel. 1) Maar de betere waarheid mijner vroegere dagen
was voor de menschen rond mij slechts klank en woorden; hoeveel
meer moest hun dan mijn tegenwoordige opvatting der dingen een
dwaasheid zijn. Ze dompelden als altijd ook deze soort van waarheid
in hun drek, bleven, wat ze waren, en handelden tegenover mij, zooals ik het had moeten voorzien en niet voorzag, wijl ik in den droom
mijner wenschen in de lucht zweefde en geen zelfzucht mij de oogen
1) Pestalozzi doelt hier op de reeks geschriften van sociaal-politieken inhoud,
die hij in dezen tijd vervaardigde.
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voor mijn medemenschen opende. Ik vergiste mij niet enkel in elken
sluwe, ik vergiste mij in eIken dwaas en kende ieder, die voor mij
stond en een goed woord sprak, ook een goede meening toe. Niettemin kende ik het volk en de bronnen zijner verwildering en verlaging wellicht als niemand. Maar ik wilde niets, totaal niets dan het
stoppen dezer bronnen en het ophouden van haar kwaad, en Helvetië's
nieuwe menschen (novi homines) 1), die niet zoo weinig vvilden en
het volk niet kenden, vonden natuurlijk, dat ik niet bij hen paste;
deze menschen, die in hun nieuwen toestand als vrouwelijke schipbreukelingen elken stroohalm voor een mast aanzagen, met behulp
waarvan de Republiek aan een veiligen oever landen kon, beschouwden
mij, mij alleen als een stroohalm, waaraan geen kat zich vasthouden
kon. Ze wisten het niet en wilden het niet, maar ze deden me goed,
ze deden me meer goed, dan mij menschen ooit goeds gedaan hebben.
Ze gaven me aan mezelf terug en lieten mij in de stille verbazing over
de verandering hunner scheepsverbetering in een schipbreuk niets
over dan het woord, dat ik in de eerste dagen hunner verlegenheid
uitsprak: "Ik wil schoolmeester worden:' Daarvoor vond ik vertrouwen. Ik ben het geworden en strijd sedert een strijd, die mij ook
tegen mijn wil noodzaakt de tekortkomingen van mijn innerlijke onbeholpenheid, die mijn einddoel in den weg stonden, aan te vullen.
Il. STANZ (I, 13-21).

1. VERTREK NAAR STANZ (I, 13).
Vriend! Ik wil u de bijzonderheden van mijn bestaan en van mijn
handelen sedert dit tijdstip openhartig onthullen. Ik had bij het eerste
Directorium door Legrand voor de zaak der volksontwikkeling vertrouwen gewonnen en stond op het punt een uitgebreid opvoedingsplan in Aargau te beginnen, toen Stanz verbrandde en Legrand me
vroeg om de plaats des ongeluks voor één keer tot plaats van mijn
oponthoud te kiezen. Ik ging.

2. MIJN TOESTAND (1, 13).
Ik zou in de verste kloven der bergen gegaan zijn om mijn doel te
naderen en naderde het werkelijk; maar denk u mijn toestand - ik
alleen; geheel ontbloot van alle hulpmiddelen der opvoeding; ik a111een
- hoofdopzichter, betaalmeester, huisknecht en bijna dienstmaagd in
een ongebouwd huis, onder onkunde, ziekten en nieuwigheden van
allerlei aard. Het aantal kinderen steeg allengs tot tachtig, allen van
verschillenden leeftijd, eenigen met veel aanmatiging, anderen uit den
1) Bedoeld wordt hier de in 1798 door de Fransche machthebbers in de "eene
en ondeelbare Helvetische republiek" ingestelde nieuwe regeering, bestaande uit
een Directorium van vijf leden en vier ministers.
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bedelstand; allen, weinigen uitgezonderd, geheel onwetend. Welk een
taak, ze te vormen; deze kinderen te ontwikkelen, welk een taak!

3. DE VERVULLING VAN MIJN TAAK (I, 13-14).
Ik waagde het haar te vervullen en stond in hun midden, sprak
~e klanken 1) voor, liet ze ze nazeggen; wie het zag, verbaasde zich
over het resultaat. Het was echter een meteoor, die zich in de lucht
vertoont en weder verdwijnt. Niemand kende zijn wezen. Ik kende
het ~elf niet. Het was het resultaat eener eenvoudige, psychologische
idee, die ik voelde, maar me niet duidelijk bewust was. Het was welbeschouwd het bij den pols grijpen van de kunst, die ik zocht - een
wonderbaarlijke greep - een ziende had hem zeker niet gewaagd;
ik was gelukkig blind, anders had ik hem ook niet gewaagd. Ik wist
beslist niet, wat ik deed, maar ik wist, wat ik wilde en dat was: dood
of doorzetting van mijn doel. Maar de middelen ertoe waren beslist
alleen resultaten van den nood, V\laarin ik mij door de meest grenzenlooze verwarring van mijn toestand moest doorslaan. Ik weet het zelf
niet en kan het nauwelijks begrijpen, hoe ik er nog doorkwam. Ik
speelde als het ware met den nood, trotseerde zijn zwarigheden, die
als bergen voor me stonden, stelde tegenover den schijn der physieke
onmogelijkheid de macht van een wil, die het volgende oogenblik,
dat hem wachtte, niet zag en niet telde; maar zich binnen het tegenwoordige opsluit, alsof dit alleen bestond en leven en dood ervan
afhing. Zóó arbeidde ik in Stanz, tot het naderen van de Oostenrijkers
mijn werk in het hart greep en de gevoelens, die me thans neerdrukten,
mijn physieke krachten op het peil brachten, waarop ze stonden, toen
ik Stanz verliet.
4. NADERING TOT DEN HEIRWEG (I, 14).
Tot hiertoe was ik het met mezelf over de fundamenten van mijn
gang nog niet eens; maar terwijl ik het onmogelijke beproefde, bleek
mij mogelijk, wat ik niet vermoedde; en terwijl ik in het padlooze
struikgewas, dat gedurende eeuwen niemand betreden had, doordrong,
vond ik daarachter voetstappen, die me naar den heirweg leidden,
dien ook gedurende eeuwen niemand betreden had.
Ik wil wat uitvoeriger worden .

.

5. MIJN MASSA ONDER WIJS EN ZIJN VRUCHTEN (I, 15).
Daar ik mij genoodzaakt zag de kinderen alleen en zonder eenige
hulp onderwijs te geven, leerde ik de kunst, velen gezamenlijk te
1) De voorgesproken "klanken" zijn de klinkers en de medeklinkers, welke
laatste steeds met een klinker verbonden werden, omdat ze "niet op zich zelf uitgesproken kunnen worden". Een en ander diende als vooroefening voor het eigenlijke lezen.
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onderwijzen 1); en daar ik geen ander middel had dan luid voorspreken, kwam ik op natuurlijke wijze tot de gedachte, ze tijdens het
leeren te laten teekenen, schrijven en arbeiden. Het geroezemoes der
napratende menigte leidde me tot de behoefte aan rhythme en het
rhythme versterkte den indruk der les. De volkomen onwetendheid
van allen deed me bij de aanvangspunten lang stilstaan, en dit leidde
mij tot de ervaringen van de versterkte innerlijke kracht, die door
de voltooiing der eerste aanvangspunten verkregen wordt, en van
het optreden van het gevoel der voltooiing en der volkomenheid ook
op den laagsten trap. Ik besefte den samenhang der aanvangspunten
van elk vak van kennis met zijn geheel als nog nimmer, en voelde de
onmetelijke gapingen, die door de verwardheid en de nietvoltooiing
dezer punten in elke reeks van kundigheden voortgebracht moeten
worden, eveneens als nimm.er te voren. De resultaten van de opmerkzaamheid op deze voltooiingen overtroffen ver mijn verwachtingen.
Er ontwikkelde zich in de kinderen spoedig een besef van krachten,
die ze niet kenden, en vooral een algemeen schoonheids- en orde gevoel.
Ze voelden zich zelf en de moeilijkheid der gewone schoolstemming
verdween als een spook uit mijn vertrek; ze wilden, - konden, - volhardden, - voltooiden en lachten; - hun stemming was niet die van
leerenden; het was de stemming van uit den slaap gewekte onbekende
krachten en een geest- en hartverheffend gevoel, waartoe deze krachten
hen leiden konden en leiden zouden.

6. MIJN WEDERKEERIG ONDERWIJS (I, 16).
Kinderen onderwezen kinderen 2). Ze beproefden te doen, wat ik
I) Het schoolonderwijs was van meetaf hoofdelijk onderwijs, ook daar, waar
de leerlingen in klassen of groepen verdeeld waren. Eerst aan het begin van de
1ge eeuw, toen door den revolutionairen eisch van verlichting der massa de
schoolbevolking zeer sterk toenam, veranderde zijn karakter en werd het meer en
meer klassikaal. De invoering van massaonderwijs was dan ook niet in de eerste
plaats een gevolg van gewijzigd theoretisch inzicht - reeds veel vroeger was het
verdedigd (Comenius, 1592-1670) en locaal toegepast (De la Salle, 1651-1719) maar veeleer van practische noodzaak, zooals het geval van Pestalozzi ook duidelijk
illustreert. Langzamerhand, en met name onder invloed van dezen en zijn volgelingen, werd echter het klassikale van het onderwijs tot paedagogisch beginsel
geproclameerd, waarvan afwijking als een ernstige fout beschouwd werd. In
onZen tijd komt hierin verandering: de "massa", die langen tijd in het blikpunt
der opmerkzaamheid gestaan heeft, wordt daaruit meer en meer door het "individu"
verdrongen en daarmee de waardeering van het massaonderwijs meer en meer
naar individueele onderwijsvormen verlegd (Montessori, het Daltonsysteem).
2) Evenmin als het klassikale is het wederkeerig onderwijs een vinding van
Pestalozzi, noch werd het het eerst door hem toegepast. Het denkbeeld, oudere
en meer gevorderde leerlingen bij het onderwijs aan jongere en mindergevorderde
te gebruiken, is zoo voor de hand liggend, dat het nauwelijks verwonderen kan,
dat het reeds in de Oudheid toepassing vond. Ook in de Middeleeuwen en den
Nieuwen tijd trof men het wederkeerig onderwijs in de scholen en wel in meer
of minder systematischen vorm aan en werd het door paedagogen van naam aanbevolen. Na een strijd gevoerd in de 1ge eeuw over het voor en tegen, een strijd,
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zei, dat ze doen moesten, en ontdekten zóó op vele wijzen de middelen ter uitvoering; en deze zich veelzijdig ontplooiende zelfwerkzaamheid in het begin van het leeren, werkte krachtig op de verlevendiging en versterking van de overtuiging, dat alle waar, alle vormend
onderwijs uit de kinderen zelf te voorschijn gelokt en in hen zelf
gekweekt moet worden. Ook hiertoe bracht mij vooral de nood. Daar
ik geen medeonderwijzers had, plaatste ik het vluggere kind tusschen
twee minder vlugge; het omvatte ze met beide handen, sprak ze voor,
wat het kon, en zij leerden het nazeggen, wat ze niet konden. Ze zaten
in innige liefde naast elkander, vreugde en deelname verlevendigden
hun innerlijk en hun wederzijds ontwaakt innerlijk leven leidde ze
beiderzijds voorwaarts, zooals ze alleen door deze vereenigde verlevendiging van hen zelf voorwaarts geleid konden worden.

7. DE VEREDELING VAN HET VOLK GEEN DROOM (1,17).
Waarde vriend! Gij hebt het gewoel van dit gezamenlijk leeren
gehoord en zijn moed en zijn vreugde gezien. Zeg zelf, hoe was het
u, toen ge het zaagt? - Ik zag uw tranen en in mijn boezem kookte
de woede over den menseh, die het nog zeggen kon: "De veredeling
van het volk is slechts een droom." Neen, ze is geen droom; ik wil
haar kunst in de hand der moeder leggen, in de hand van het kind
en in de hand der onschuld en de boo~wicht zal zwijgen en het niet
meer zeggen: "Ze is een droom." God! Hoe dank ik u voor mijn nood!
Zonder hem sprak ik deze woorden niet uit en bracht hem niet tot
zwijgen 1).
8. NATUURLIJK EN KUNSTMATIG BEDERF (I, 18).
Mijn overtuiging is thans gevestigd; ze was het lang niet; maar
ik had in Stanz ook kinderen, wier krachten, nog niet verlamd door
de afmatting van een onpsychologische huis- en schooltucht, zich
sneller ontplooiden. Het was een ander geslacht; zelfs hun armen
waren andere menschen dan de stads armen en dan de zwakkelingen
van onze koren- en wijnstreken. Ik zag de kracht der menschelijke
natuur en haar eigenaardigheden in het veelzijdigste en vrijste spel;
haar bederf was het bederf der gezonde natuur, een onmetelijk verschil met het bederf der hopelooze verslapping en der volkomen verminking van het verkeerde in school en kunst.
die liep over vormen er van, die zeer veel verschilden van den eenvoudigen voortgekomen uit Pestalozzi's noodtoestand, mag men momenteel zeggen, dat het
- althans theoretisch - tot de geschiedenis behoort.
1) Wellicht is de hier bedoelde "booswicht" de regeeringscommissaris Zschokke:
deze bestemde het door Pestalozzi gebruikte gebouw voor militair hospitaal der
Fransehen en dwong hem zoo het weeshuis op te heffen.
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9. DE NATUURLIJKE VERHOUDING VAN
WOORD- EN ZAAKKENNIS (I, 19).
Ik zag in dit mengsel van niet-schuldige onwetendheid een kracht
der aanschouwing en een vast bewustzijn van het gekende en geziene,
waarvan onze Abc-poppen zelfs geen voorgevoel hebben. Ik leerde
bij hen - ik had blind moeten zijn, als ik het niet geleerd had - de
natuurlijke verhouding kennen, waarin zaakkennis en woordkennis tot
elkander moeten staan; ik leerde bij hen, wat de eenzijdige woordkennis en het zonder achtergrond gelaten vertrouwen op woorden, die
slechts geluid en klank zijn, voor een nadeel opleveren kan voor de
werkelijke kracht der aanschouwing en het vaste bewustzijn van de
ons omringende voorwerpen.
10. DE BENEVELDE MENIGTE (1, 20).
Zoover was ik in Stanz. Ik voelde mijn ervaringen van de mogelijkheid het volksonderwijs op psychologische grondslagen te bevestigen,
werkelijke aanschouwelijke kennis tot zijn fundament te maken en
de leegheid van zijn oppervlakkige woordenpraal het mom af te rukken,
beslist. Ik voelde, dat ik het probleem den man met diepen blik en
onbevangen kracht zou kunnen oplossen. Maar de benevelde menigte,
die als ganzen, welke sedert ze uit de schaal kropen, in den stal en
in de keuken gevoederd werden, alle vlieg- en zwemvermogen verloren
heeft, deze benevelde menigte kon ik nog niet wijs maken, wat ik
wel wist. Het was Burgdorf voorbehouden mij hiervoor in de leer
te nemen.
11. MIJN GEVOELENS BIJ HET VERLATEN
VAN STANZ (I, 21).
Maar denk u, gij kent me, denk u, met welke gevoelens ik Stanz
verliet. Zooals een schipbreukeling na vermoeiende, rustelooze nachten
eindelijk land ziet, levens hoop ademt en zich dan weer door een
ongelukkigen wind in de onmetelijke zee geslingerd ziet, in zijn sidderende ziel duizendmaal zegt: waarom kan ik niet sterven? - en zich
dan toch niet in de diepte stort, en dan toch nog de vermoeide oogen
opslaat en weer rondblikt, en weer een kust zoekt en als hij haar ziet,
al zijn leden weer tot verstijvens toe inspant, - zoo was ik. - Gessner!
Denk u dit alles, denk u mijn hart en mijn wil, mijn arbeid en mijn
stranden - mijn ongeluk en het trillen mijner geschokte zenuwen en
mijn verstommen - zoo, vriend, zoo was ik op dit tijdstip van het
scheiden van Stanz en bij mijn aankomst in Bern.

111. GURNIGEL (I, 22-23).
1. RUST EN VERLANGEN (I, 22).
Fischer bracht mij daar in kennis met Zehender van Gurnigel, en
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ik vond op deze plaats door de weldadige goedheid van den laatste
dagen van ontspanning: Ik had ze noodig. Het is een wonder, dat ik
nog leef. Maar het was geen kust, het was een rots in de zee, waarop
ik rustte, om weer te zwemmen. - Ik vergeet deze dagen niet, Zehender! zoo lang ik leef; gij reddet mij, maar ik kon niet leven zonder mijn
werk; zelfs op het oogenblik, waarop ik op Gurnigel's hoogte het
schoone, onmetelijke dal aan mijn voeten zag, want ik had nog nooit
een zoo wijd uitzicht gezien, en niettemin dacht ik bij dezen aanblik
meer aan het slecht onderwezen volk dan aan de schoonheid van het
vergezicht. Ik kon en wilde niet leven zonder mijn doel.

2. GEPRAAT (I, 23).
Mijn vertrek uit Stanz dat, daargelaten dat ik den dood nabij was,
geen gevolg was van mijn vrije besluit maar van militaire maatregelen
en een voorloopige, gansche onmogelijkheid van de voortzetting van
mijn plan was, vernieuwde het oude gepraat over mijn onbruikbaarheid en totale ongeschiktheid om in eenig ding te volharden ...Ja, zoo
vijf maanden lang", spraken zelfs mijn vrienden, "is het hem mogelijk
zich te houden, alsof hij werken kan, maar in de zesde gaat het stellig
niet. Men had het vooruit moeten weten. Hij kan niets volkomen en
was in den grond nooit voor iets van beteekenis geschikt, dan eens
tot een roman; maar ook hierin heeft hij zich zelf overleefd:' Men zei
me in het gezicht, dat het een dwaasheid zou ûjn, omdat iemand op
zijn dertigste jaar iets' verstandigs gesch:,even had, daarom ook van
hem te verwachten, dat hij op zijn vijftigste jaar iets verstandigs zou
kunnen doen. Men zei het luid, het uiterste, dat men in mijn voordeel
toegeven kon, was dit: ik broedde op een schoonen droom en heb,
als alle dwazen, die op iets broeden, nu en dan over mijn droom en
over mijn stokpaard een lichtende gedachte. Het is te begrijpen, dat
niemand mij ondervroeg; intusschen was men eenstemmig in het
oordeel, dat het niets anders was, dan dat de zaken in Stanz me beu
waren geworden en alles ging me werkelijk tegenstaan. F . •• heeft
mij in dit opzicht een zonderling vriendengesprek overgebracht. Het
werd gehouden in een openbaar gezelschap, maar het nadere daarvan
beschrijf ik niet.
De eerste zei: Hebt ge gezien, hoe verschrikkelijk hij er uitziet?
De andere. Ja, ik heb medelijden met den armen dwaas.
De eerste. Ik ook, maar hij is niet te helpen. Telkens als hij een
oogenblik een schijn van zich werpt, zoodat men gelooft, dat hij werkelijk iets kan, is het in het volgende oogenblik weer duister om hem
heen, en als men naderbij komt, dan heeft hij slechts zich zelf verbrand.
De a n der e. Had hij het maar eens geheel gedaan! Hij is toch
niet te helpen, voor hij asch is!
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De eer st e. Men moet, God weet het, dit spoedig voor hem
wenschen!
Dit was het loon voor mijn arbeid in Stan~; een arbeid, dien wellicht nog geen sterfelijke in dezen omvang en onder zulke omstandigheden beproefde en wiens innerlijk resultaat mij werkelijk op het
punt bracht, waarop ik thans sta.
IV. BURGDORF (I, 24-62; 11; 111).
A. ALLEEN (TOT DEN DOOD VAN FISCHER) (I, 24-62).
1. EEN NIEUWE LOOPBAAN (1, 24).
Men stond verbaasd, toen ik van Gurnigel met mijn ouden wil en
mijn vorig doel weer afdaalde, en niets anders wilde en niets anders
zocht, dan in een of anderen hoek en ~onder bijbedoeling den draad
weer aan te knoopen, waar ik hem gelaten had. Rengger en Stap/er
verheugden ~ich; de opperrechter Schnell raadde mij naar Burgdorf
te gaan, en in een paar dagen was ik daar en vond in den stadhouder
Schnell en in dokter Grimm mannen, die het losse ~and, waarop onze
oude, vervallen scholen thans staan, kenden, en het niet onmogelijk achtten, dat daaronder niettemin een vaste bodem te vinden ~ou ûjn. Ik ben
hun dank schuldig. Ze schonken aandacht aan mijn oogmerken en hielpen mij met daad en welwillendheid de loopbaan vestigen, die ik ~ocht.
2. DE ONTVANGST (1, 25).
Ze was echter ook hier niet zonder moeilijkheden. Gelukkig achtte
men mij onmiddellijk bij het begin ongeveer zooveel als eIken anderen
schoolmeester, die rondtrekkend zijn brood ~oekt. Eenige rijke lieden
groetten mij vriendelijk; eenige geestelijken wenschten mij zeer hoffelijk, maar ik moet zeggen ~eer duidelijk ~onder vertrouwen, Gods
zegen toe op mijn plan; eenige verstandige menschen geloofden, dat
er voor hun kinderen toch iets nuttigs uit voort zou kunnen komen;
- alles scheen er ûch heel gewoon mee te vergenoegen, te willen wachten tot zou blijken, wat er uit voortkomen zou.
3. IN DE BENEDENSTAD (I, 26-27).
Maar de dorpsschoolmeester in de benedenstad, op wiens school
ik werkelijk aangewezen was, nam de zaak wat ernstiger op. Ik geloof,
dat hij vermoedde, dat het laatste doel van mijn ijverig Abc-kraaien
ten slotte zou zijn: ûjn post met huid en haar in mijn zak te steken.
Eens verbreidde ûch ~eer snel in de omringende straten het gerucht,
dat de Heidelbergsche Catechismus 1) in gevaar ~ou zijn. Deze echter
1) De Heidelbergsche Catechismus, waarin de hoofdzaken van de Gereformeerde
geloofsleer in catechetischen vorm worden behandeld, werd op aandrang van
keurvorst Prederik III van de Pfalz door de Heidelbergsche theologen Ursinus
en Olevianus samengesteld, en in 1563 uitgegeven. Ook thans nog is hij in de
Gereformeerde Kerk de zeer verbreide leidraad voor het godsdienstonderwijs.
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is in de Gereformeerde steden van Zwitserland nog steeds de spijs,
waarbij men de jeugd der gewone burgers en boeren opzettelijk zoolang laat staan, als steeds de meest verwaarloosde boerenlummels op
de dorpen, en ge weet het, dat men deze bij ons eraan laat staan tot
hun trouwbelofte. Doch de Heidelbergsche Catechismus was niet het
eenige. Men fluisterde elkander in deze straten bovendien in de ooren,
dat ik zelf niet schrijven, niet rekenen en niet eens goed lezen kon.

4. BELANG VAN MIJN ONKUNDE (I, 27).
Nu, mijn vriend, ge ziet het, aan de straatpraat is niet steeds alles
onwaar; ik kon werkelijk noch goed schrijven, noch lezen, noch
rekenen. Maar men leidt uit zulke werkelijke straatwaarheden steeds
te veel af. Gij hebt het in Stam: gezien; ik kon schrijven onderwijzen,
zonder zelf goed te kunnen schrijven, en stellig was mijn onkunde
van al deze dingen werkelijk noodig, om mij tot den grootsten eenvoud der leermethode en mij er toe te brengen middelen te vinden,
waardoor ook de ongeoefendste en onwetendste hierin met zijn kinderen het doel zou kunnen bereiken. •
5. NAAR DE BOVENSTAD (1, 27-28).
Intusschen was het van de boeren in Burgdorf ook niet te verwachten, dat ze dit alles bij voorbaat aannemen, nog minder eraan
gelooven zouden. Ze deden het ook niet. Ze erkenden in een samenkomst, dat ze de proef met het nieuwe onderwijs niet met hun kinderen
nemen wilden, de burgers moesten het met hun eigen kinderen probeeren. Dit gebeurde ook. Beschermers en vrienden brachten het met
alle kunst, die op zulk een plaats en voor zulk een doel noodig is,
eindelijk zoover, dat ik toegang tot de laagste scholen der bovenstad
verkreeg.
6. OPNAME VAN HET SCHOOLJUK (1, 28).
Ik achtte me gelukkig. Maar aanvankelijk gevoelde ik mij als verjaagd. Alle oogenblikken vreesde ik, dat men mij nog eens uit mijn
schoolvertrek wegzenden zou. Dit maakte me werkelijk nog ongeschikter, dan ik reeds ben, en als ik mij het vuur en de bezieling voorstel, waarmee ik in Stanz in de eerste uren mij als het ware een toovertempel bouwde, en dan den schroom, waarmee ik in Burgdorf, den
sleur volgend, het schooljuk op mij nam, dan begrijp ik bijna niet,
hoe dezelfde mensch beide, het eerste en het andere, doen kon.
7. MIJN BEZIGHEID (1, 29).
Er was hier schoolorde, schijn van verantwoordelijkheid, een weinig
pedanterie en aanmatiging. Dit alles was mij vreemd. Ik had zoo iets
in mijn leven niet verdragen, maar ik wilde mijn doel en verdroeg
het thans, kraaide weer dagelijks mijn Abc en ging planloos in den
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empirischen gang voort, dien ik in Stanz afbreken moest. Ik stelde
onvermoeid reeksen van lettergrepen samen; ik beschreef heele boeken
met haar reeksen en met reeksen van getallen, en trachtte op alle
wijzen de beginselen van het spellen en rekenen tot den grootsten
eenvoud te brengen en in vormen, die het kind met de grootste psychologische kunst van de eerste schrede slechts geleidelijk tot de tweede
en op den grondslag van de geheel begrepen tweede snel en zeker
tot de derde en vierde verheffen moeten. Maar in plaats van de letters,
die ik de kinderen in Stanz met de griffeP) teekenen liet, liet ik ze
thans hoeken, vierhoeken, lijnen en bogen teekenen.

8. HET DENKBEELD VAN EEN ABC DER
AANSCHOUWING (I, 30).
Bij dezen arbeid ontwikkelde zich allengs het denkbeeld van de
mogelijkheid van een Abc der aanschouwing, dat me thans van belang is, en met welker uitwerking de geheele uitgestrektheid van een
algemeene onderwijsmethode mij in haar ganschen omvang, ûj het
ook thans nog duister, voor oogen stond. Het duurde nog lang, voor
het mij helder werd, en het is onbegrijpelijk, maar het is stellig waar:
ik had alle aanvangspunten van een ontwerp, dat de herleiding der
middelen van onderwijs tot ûjn elementen voorbereidde, reeds maandenlang bewerkt en alles gedaan, om ze tot den grootsten eenvoud
te brengen; niettemin kende ik hun samenhang nog niet, of was me
hem minstens nog niet duidelijk bewust; toch voelde ik elk uur meer,
dat ik vooruit kwam, en goed vooruit kwam.
9. DIENEN VANONDER AF (I, 37-32).
Men heeft mij in mijn jongensschoenen reeds gepredikt, dat het
dienen van den laagsten rang af een heilige zaak is. Maar ik heb thans
ervàren, dat men om wonderen te doen van onder af moet dienen
met grijze haren. Ik wil er geen doen, en ben daartoe ook geensûns
geschapen of ingericht. Ik zal noch in de waarheid zulke hoogten
bereiken, noch op eenige manier den schijn hunner charlatannerie in
mijn handen brengen. Al wilde ik ook, ik zou niet kunnen. Ik ken den
graad van de tegenwoordige verzwakking mijner krachten; maar als
mannen, die op mijn leeftijd nog hun heele hoofd en ongeschokte
zenuwen hadden; in een zaak als de mijne aldus van onderaf dienen
wilden of moesten, ze zouden langs beide wegen daartoe komen. Doch
neen, zulke mannen zoeken op mijn leeftijd, zooals billijk en recht is,
1) Het gebruik van griffel en lei werd door Pestaloz%Ï ingevoerd, om het den
kinderen mogelijk te maken, hun teekeningen zoolang te verbeteren, tot ze goed
waren. Als controlemiddel werden hoornen plaatjes gebruikt, waarin de figuren
ingekrast waren. De kinderen legden zoo'n plaatje op hun teekening en konden
%00 hun fouten gemakkelijk en nauwkeurig onderkennen.

"VOUS VOULEZ MECANISER L'ÉDUCATION"

153

hun leunstoel. Maar met mij is het niet zoo gesteld. Ik moet thans
op mijn ouden dag nog blij zijn, dat men mij nog van onder af dienen
laat. Ik doe het graag, maar op mijn eigen manier. Ik zoek met al
mijn doen en al mijn streven slechts den heirweg, welks voordeelen
hierin bestaan, dat zijn rechte richting en vrije loop de betoovering
van alle zijwegen, waarop de menschen anders gewoonlijk tot eer en
ook tot wonderen komen, doet verdwijnen. Als ik het uiterste, wat
ik zoek, volbreng, dan behoef ik het slechts uit te spreken en de onnoozelste doet het na. Maar trots mijn duidelijk voorzien, dat ik
het noch tot eer, noch tot wonderen brengen zal, acht ik het toch
de kroon van mijn leven, thans nog z66 op mijn ouden dag jarenlang
in dit beroep van onder af gediend te hebben. De voordeelen daarvan
vallen me eIken dag meer op.

10. "VOUS VOULEZ MÉCANISER L'ÉDUCATION" (I, 32).
Terwijl ik zoo alle deelen der stoffige schoolplichten niet alleen
oppervlakkig ter hand nam, maar van 's morgens acht tot 's avonds
zeven uur, met enkele uren onderbreking, steeds vervulde, stiet ik
natuurlijk telkens op feiten, die het bestaan der physisch-mechanische
wetten, volgens welke onze geest alle uitwendige indrukken gemakkelijker of moeilijker opneemt en behoudt, bewijzen.l) Ik organiseerde
ook mijn onderwijs dagelijks meer op het gevoel van zulke regels,
maar ik was mij hun grondstelling waarlijk zoolang niet bewust, tot
de uitvoerende raad Glayre, wien ik het wezen van mijn doen den
vorigen zomer eens duidelijk trachtte te maken, tot me zei: "Vous
voulez mécaniser l'éducation." - Ik verstond nog zeer weinig Fransch.
Ik meende, dat hij daarmee zeggen wilde, dat ik de middelen van
opvoeding en onderwijs in psychologische volgorde tracht te brengen,
en met dit woord, in dezen zin genomen, trof hij werkelijk den spijker
op den kop en legde mij naar mijn meening het woord in den mond,
dat het wezen van mijn doel en van al zijn middelen uitdrukte. Ik
zou wellicht nog in lang niet daarop gekomen zijn, daar ik me zelf
bij mijn gang van niets rekenschap gaf, maar me aan geheel donkere,
maar levendige gevoelens oveïliet, die mijn gang wel verzekerden,
maar me hem zelf niet leerden kennen; ik kon niet anders. Ik heb
sedert dertig jaren geen boek meer gelezen en kon er geen meer lezen;
ik had voor abstracte begrippen geen woorden meer en leefde slechts
in overtuigingen, die resultaten van onmetelijke maar meestal vergeten ingevingen waren.
1) De wetten, die het opnemen en behouden van de uitwendige indrukken
beheerschen, noemt Pestalozzi "physisch" omdat ze betrekking hebben op het
physische, d.w.z. op de buitenwereld, zooals die door de werkzaamheid der zinnen
10 het aanzijn treedt; hij noemt ze "mechanisch" daar %e fttnctionneeren zonder
medewerking van het verstand.
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11. HET EERSTE UUR VAN HET ONDERWIJS (I, 33).
Zoo begon ik thans ook, zonder dat ik mij de grondstelling, waarvan ik uitging, bewust was, in de zaken, die ik den kinderen verklaarde,
mij aan de nabijheid, waarop deze voorwerp~n hun zinnen plegen te
raken, te houden, en zooals ik de aanvangsmiddelen van het onderwijs
tot op de uiterste punten vervolgde, trachtte ik thans ook den begintijd van het onderwezen kind tot op zijn eerste punt te onderzoeken
en was spoedig overtuigd: het eerste uur van zijn onderwijs is het uur
zijner geboorte. Van het oogenblik, waarop zijn zinnen voor de indrukken der natuur ontvankelijk worden, van dit oogenblik af onderwijst de natuur het. De nieuwheid van het leven zelf is niets anders
dan het juist ontwakend vermogen deze indrukken te ontvangen; ze
is niets anders, dan het ontwaken der voltooide physische kiemen,
die thans met al haar krachten en met al haar driften naar haar zelfontwikkeling jagen; het is niets anders, dan het ontwaken van het
thans voltooide dier, dat mensch worden wil en mensch worden zal.
12. DE PSYÇHOLOGISCHE GANG VAN
HET ONDERWIJS (I, 34).
Alle onderwijs van den mensch is dus niets anders dan de kunst,
dit jagen der natuur naar haar eigen ontwikkeling de hand te bieden,
en deze kunst berust wezenlijk op de evenredigheid en harmonie
tusschen de het kind in te prenten indrukken en den bepaalden graad
van zijn ontwikkeld vermogen. Er bestaat dus noodwendig in de
indrukken, die het kind door het onderwijs verschaft moeten worden,
een opeenvolging, welker aanvang en voortgang gelijken tred moet
houden met den aanvang en voortgang der te ontwikkelen vermogens
van het kind. Ik zag dus spoedig, dat de opsporing dezer opeenvolgingen in den ganschen omvang der menschelijke kennis en vooral
in de fundamenteele punten, waarvan de ontwikkeling van den menschelijken geest uitgaat, de eenvoudigste en eenige weg is, om ooit
tot ware, aan onze natuur en onze behoeften beantwoordende schooIen onderwijsboeken te geraken. Ik zag even spoedig, dat het bij het
vervaardigen dezer boeken wezenlijk daarop aankomen moest, de
bestanddeelen van alle onderwijs naar den graad der toenemende
vermogens der kinderen te onderscheiden, en in alle onderwijsvakken
met de grootste nauwkeurigheid te bepalen, wat van deze bestanddeelen voor eIken leeftijd van het kind past, en hem eenerzijds niets van
dat te onthouden, waarvoor het geschikt, anderzijds het met niets te
beladen en met niets te verwarren, waarvoor het niet geheel geschikt is.
13. PSYCHOLOGISCHE LEIDING BIJ DE
AANSCHOUWING (I, 35).
Dit werd me duidelijk: het kind kan tot een hoogen graad van
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aanschouwings- en taalkennis gebracht worden, vóór het verstandig
genoeg is, om het lezen of ook slechts spellen te leeren; en hiermee
stond voor mij vast, dat de kinderen in hun prilste jeugd een psychologische leiding tot de verstandige aanschouwing aller dingen noodig
hebben. Daar echter een zoodanige leiding zonder medewerking der
kunst 1) bij de menschen, zooals ze zijn, niet denkbaar en niet te verwachten is, zoo moest ik noodwendig komen op de behoefte aan
aanschouwingsboeken, die aan de spelboeken voorafgaan, om den
kinderen de begrippen, die men ze door de taal aanbrengen wil, met
behulp van goedgekozen voorwerpen, die ze Of in werkelijkheid Of
ook door goedbewerkte modellen en teekeningen voor de zinnen
gebracht worden, door de aanschouwing klaar en helder te maken.
14. PROEF MET EEN DRIEJARIG KIND (1, 35).
Een gelukkige ervaring bevestigde mijn hierop betrekking hebbend
onrijp oordeel, bij alle beperktheid mijner middelen en bij alle onjuistheid en eenzijdigheid der uitvoering van mijn proef, niettemin op een
opvallende wijze. Een gevoelvolle moeder vertrouwde haar nauwelijks
driejarig knaapje toe aan mijn privaatonderwijs. Ik zag hem een poos
alle dagen een uur, en voelde ook met hem een poos de methode naar
den pols; ik probeerde hem aan letters, figuren en alles, wat voor
de hand lag te onderwijzen; d.w.z. door al deze middelen in hem bepaalde begrippen en uitingen te kweeken. Ik liet hem bepaald benoemen, wat hij aan elke zaak kende: kleur, deelen, stand, vorm en
getal. Ik moest echter de eerste kwelling der jeugd, de ellendige letters,
spoedig laten liggen; hij wilde slechts afbeeldingen en voorwerpen en
uitte zich spoedig bepaald over voorwerpen, die binnen zijn gezichtskring lagen. Hij vond op de straat, in den tuin en in de kamer algemee ne bewijzen van zijn kennis en kwam er spoedig toe, ook de moeilijkste namen van planten en dieren juist uit te spreken en hem hiertoe
behoorende geheel onbekende voorwerpen met hem bekende te vergelijken en een vaste aanschouwing daarvan in zich zelf te vormen;
en ofschoon deze proef werkelijk op zijpaden voerde en streefde naar
het vreemde en verre ten nadeele van de indrukken van het aanwezige
en nabije, zoo gaf ze toch een veelzijdig licht over de middelen, om
het kind in zijn aanleg te verlevendigen en hem prikkels te geven voor
de zelfwerkzaamheid en de instandhouding van zijn vermogens; anderzijds echter was de proef, voor wat ik eigenlijk zocht, ook daarom
niet voldoende, omdat de knaap reeds drie ongebruikte jaren geheel
achter zich had, en ik ben overtuigd, dat de natuur de kinderen reeds
op dezen tijd tot het bepaaldste bewustzijn brengt van ontelbare
1) Het woord "kunst" neemt Pestalozzi in den ruimen zin van het door den
menschelijken geest geregelde en daardoor vruchtbaarder handelen, in den zin
cl us die het woord heeft in samenstellingen als opvoedkunst, weefkunst.
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voorwerpen. Het is alleen noodig, dat we met psychologische kunsttaal bij dit bewustzijn aansluiten, om het hun tot een hoogen graad
van klaarheid te brengen, en ze daardoor in staat te stellen beide, de
grondslagen van veelzijdige kunst en veelzijdige waarheid, aan dat,
wat ze de natuur zelf geleerd heeft te verbinden, en daarentegen weer
dat, wat de natuur ze zelf geleerd heeft, als verklaringsmiddel van
alle grondslagen der kunst en der waarheid, die men hun aanbrengen
wil, te benutten. Beide, hun vermogen en hun ervaring, zijn op dezen
leeftijd reeds groot; maar onze onpsychologische scholen zijn werkelijk
niets anders dan kunstmatige verstikkingsmachines van alle resultaten
der kracht en der ervaring, die de natuur zelf bij hen kweekt.

15. OVERGANG VAN HUIS NAAR SCHOOL (I, 36).
Gij weet het, mijn vriend. Maar stel u toch een oogenblik weer
het verschrikkelijke van dezen moord voor. Men laat de kinderen tot
in het vijfde jaar in het volle genot der natuur; men laat eIken indruk
ervan op ze inwerken; ze voelen haar kracht; ze zijn reeds ver in het
zinnelijk genot van haar ongedwongenheid en van al haar bekoringen
en de vrije natuurlijke gang, dien de zinnelijk gelukkige wilde in zijn
ontwikkeling volgt, heeft in hen reeds zijn bepaalde richting genomen.
En nadat ze aldus vijf heele jaren deze zaligheid van het zinnelijke
leven genoten hebben, laat men op eens de gansche natuur rond ze
voor hun oogen verdwijnen; zet den bekoorlijken gang van hun
ongedwongenheid en van hun vrijheid gewelddadig stil; werpt ze als
schapen in heele hoopen samengedrongen in een stinkend vertrek;
ketent ze uren, dagen, weken, maanden en jaren onverbiddelijk aan
het aanschouwen van ellendige, onbekoorlijke en eenvormige letters,
en aan een met hun vorigen toestand tot razend wordens toe afstekenden gang van het gansche leven.
16. DE SCHOOLMEESTERS (I, 37).
Ik houd op te beschrijven; ik kom anders nog aan het beeld van
de meeste der schoolmeesters, waarvan duizenden in onze dagen alleen
door hun ongeschiktheid om op eenige andere manier een eerlijk
inkomen te vinden, zich aan de lasten van dezen stand onderwerpen,
waarin ze echter ook in overeenstemming met hun ongeschiktheid
voor iets beters in veel gevallen op een manier betaald worden, die
slechts weinig verder leidt, dan ze voor den hongerdood te bewaren.
Hoe ontzettend moeten de kinderen onder deze omstandigheden lijden,
of minstens verwaarloosd worden!
17. VEREENIGING VAN NATUUR EN KUNST (1,38-39).
Vriend! Zeg me: kan de zwaardslag, die door den hals gaat en den
misdadiger doodt, op zijn lichaam een grootere uitwerking hebben,
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dan een %oodanige overgang van de lang genoten schoone leiding der
natuur tot den erbarmelijksten gang der school op de kinderen? Zullen
de menschen steeds blind zijn, zullen ze steeds nalaten tot de bronnen
op te klimmen, waaruit de ontreddering van onzen geest, de verwoesting van onze onschuld, de ruïne van onze kracht en al haar
gevolgen ontspringen, die ons tot een onbevredigd leven en duizenden
van ons tot sterven in de hospitalen en tot razen in ketenen en banden
leiden? Waarde Gessner! Hoe wel zal het mij in mijn graf zijn, als
ik iets ertoe zal hebben bijgedragen, deze bronnen te doen kennen!
Hoe wel zal het mij in mijn graf zijn, als ik het daarheen breng, natuur
en kunst in het volksonderwijs zoo innig te vereenigen, als ze thans
daarin gewelddadig gescheiden zijn. Ach, hoe brengt het mijn innerlijk
in opstand; natuur en kunst zijn in het volksonderwijs niet slechts
gescheiden, ze zijn daarin door slechte menschen tot razens toe oneenig
gemaakt. Het is, alsof een booze geest het voor ons werelddeel en onzen
tijd sedert eeuwen bewaard heeft, ons met de geraffineerde kunst dezer
helsche scheiding te begiftigen, om ons in de philosophische eeuw
krachteloozer en ellendiger te maken, dan ooit nog zelfbedrog, aanmatiging en eigendunk het menschelijk geslacht in eenig werelddeel
en in eenige eeuw gemaakt heeft.

18. DE AANVANGSBOEKEN (1, 40).
Hoe graag vergeet ik een wereld, waarin het er zoo uitziet, en hoe
wel is het mij in dezen toestand der dingen aan de zijde van mijn
lieven, kleinen Lodewijk, wiens luimen mij zelfs nog dwingen, steeds
dieper in den geest der aanvangsboeken voor de nog-niet-sprekenden
door te dringen. Ja, mijn vriend, deze zijn het, die den eigenlijken
doorslag tegen den onderwijsonzin onzer eeuw geven zullen en geven
moeten. Hun geest wordt mij steeds helderder. Ze moeten van de
eenvoudigste bestanddeelen der menschelijke kennis uitgaan; ze moeten
de wezenlijkste vormen van alle dingen den kinderen diep inprenten;
ze moeten vroeg en duidelijk het eerste bewustzijn der getal- en maatverhoudingen in hen ontwikkelen; ze moeten hen voor den vollen
omvang van hun bewustzijn en hunner ervaringen woord en taal geven
en minstens de eerste sporten der kennisladder, langs welke de natuur
zelf ons tot alle kunst en tot alle kracht leidt, veelomvattend vullen.
Welk een leemte veroorzaakt ons de ontstentenis van dit boek. Het
ontbreekt ons niet slechts, inzoover we het ons door onze kunst zelf
geven zouden, het ontbreekt ons ook, inzoover we het ons niet eens
geven zouden. Ook zijn geest, met wiens leven ons de gansche natuur,
buiten ons toedoen, omgeeft, ook dezen geest missen we, en we doen
ons zelf geweld aan, terwijl we door onze erbarmelijke volksscholen
en door haar eenzijdige woordenkraam het laatste spoor van het
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vlammenschrift, waarmee ze hem in onzen boezem prenten wil, in
onc; zelf uitblusschen.
19. IN STRIJD MET ME ZELF (I, 41).
Maar ik keer weer op mijn pad terug.
Terwijl ik zoo eenerzijds de eerste aanvangspunten der practische
middelen van een psychologische ontwikkelingswijze der menschelijke
vermogens en aangeboren geschiktheden, zooals deze van de wieg af
voor de vorming der kinderen uitvoerbaar en bruikbaar waren, op
zich zelf naspeurde; anderzijds echter tegelijk kinderen moest onderwijzen, die tot nu toe als het ware geheel buiten den kring dezer
opvattingen en middelen ge. . ormd en opgevoed werden; kwam ik
natuurlijkerwijze bij mijn doen in verschillende opzichten in strijd
met me zelf en nam maatregelen en moest maatregelen nemen, die
recht tegenover mijn grondstellingen en vooral tegenover de psychologische rijen in zaak- en taalkennis, aan welker draad de begrippen
der kinderen ontwikkeld moesten worden, schenen te staan.
20. DE KRACHT DER NATUUR (I, 41).
Ik kon niet anders: ik moest den graad van kracht, dien ik bij hen
niet doorgronden kon, als in den blinde uitvorschen. Ik deed het op
elke manier, die me mogelijk ",as, en vond hen steeds, ook bij de
ergste verwaarloozing, intensief zeer veel verder gebracht, dan het mij
bij het onbegrijpelijk gebrek aan alle kunstkennis en kunstvermogen
mogelijk scheen. Zoover als menschen invloed hadden, vond ik namelooze ver!>lapping; maar achter deze verslapping was de natuur niettemin niet gedood. Ik heb het thans ervaren en mag het thanc; zeggen:
het duurt lang, het duurt onbegrijpelijk lang, voor de dwaling en de
waanzin van het menschelijk geslacht onze natuur in den geest en
in het hart van een kind geheel verstikt heeft. Er is een God, die een
tegenwicht tegen het woeden tegen ons zelf in onzen boezem gelegd
heeft. Het leven en de waarheid der gansche natuur, die ons bestaan
omzweeft, ondersteunt dit tegenwicht en het eeuwige welgevallen van
den Schepper, die niet wil, dat het heilige van onze natuur in onze
zwakte en in onze onschuld verloren gaat, maar dat alle kinderen der
menschen zoo ver veilig tot kennis van waarheid en recht geraken,
tot ze de waardigheid hunner innerlijke natuur door zich zelf verliezen, door hun eigen schuld en met volle bewustzijn ervan in den
doolhof der dwaling en aan de afgronden der zonde verdwalen. Maar
de groote meerderheid onzer tijdgenooten weten nauwelijks meer, wat
God voor ze deed en kennen den onmetelijken invloed der natuur
op onze vorming geen gewicht toe; ze maken daarentegen van elke
armzaligheid, die ze, krom en dom genoeg, aan het groote doen ervan
toevoegen, een ophef, alsof hun kunst alles en de natuur niets aan
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het menschelijke geslacht deed; en toch doet de natuur alleen ons
goeds; zij alleen leidt ons onomkoopbaar en onverstoorbaar tot waarheid en wijsheid. Hoe meer ik haar spoor volgde, mijn doen aan het
hare trachtte aan te sluiten en mijn krachten inspande, met haar
gelijken tred te houden, des te meer scheen mij deze tred onmetelijk,
maar eveneens het vermogen van het kind, hem te volgen. Ik vond
nergens zwakte dan in de kunst te benutten, wat er is; en in me zelf,
voorzoover ik leiden wilde, waar niet te leiden is, maar slechts te
laden op een wagen, die zich zelf voortbewegen kan, of juister, waar
slechts uit het innerlijke van het kind te voorschijn te halen is, wat in
hem zelf ligt en slechts in hem gewekt en niet erin gebracht behoeft
te worden. Ik bezon me thans driemaal voor ik van iets dacht: de
kinderen kunnen het niet, en tienmaal voor ik zei: het is hun onmogelijk.

21. PRESTATIES DER KINDEREN (I, 42).
Ze deden, wat me zelf voor hun leeftijd onmogelijk scheen. Ik liet
kinderen van drie jaar de onzinnigste wartaal spellen, alleen omdat
ze onzinnig moeilijk was. Vriend! Ge hebt kinderen van nog geen
vier jaar de langste en moeilijkste zinnen uit het hoofd hooren spellen.
Zoudt ge het mogelijk geloofd hebben, als ge het niet gezien hadt? Evenzoo leerde ik ze heele geographische bladen, die met de sterkste afkortingen geschreven waren, en de onbekendste, slechts met een paar
letters aangeduide woorden lezen op een tijd, waarop ze het gedrukte
nauwelijks spelden. Gij hebt de stellige juistheid, waarmee ze deze
bladen lazen, en het onvoorwaardelijke gemak, waarmee ze ze uit het
hoofd kenden, gezien. Ik beproefde zelfs eenigen ouderen kinderen
zeer ingewikkelde en hun geheel onbegrijpelijke zinnen uit de natuurleer allengs duidelijk te maken. Ze leerden de zinnen door voorspreken en lezen geheel uit het hoofd, zoo ook de deze zinnen ontledende vragen. Het was aanvankelijk, zooals alle catechiseeren, een
bloot papagaaiachtig naspreken van duistere, onbegrepen woorden.
Maar de scherpe onderscheiding der afzonderlijke begrippen, de vaste
orde in deze onderscheidingen en het tot onvergetelijkheid ingeprente,
diepe bewustzijn van deze duistere, maar in hun duisternis een glimp
van licht en verklaring uitstralende woorden, bracht ze allengs steeds
meer tot een gevoel van waarheid en inzicht omtrent de aan de orde
zijnde zaak, die, als het zonlicht uit den dichtsten nevel, langzamerhand te voorschijn traden.
22. EEN DRIETAL OVERTUIGINGEN (I, 43).
Bij dezen in het duister gaanden en onjuiste maatregelen met de
helderste inzichten in mijn bedoelingen vereenigenden gang dezer
beginproeven ontwikkelden zich niettemin in me zelf langzamerhand
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meer bepaalde grondstellingen omtrent mijn doen; en terwijl me
eIken dag duidelijker werd, dat men in de jongere jaren met de kinderen in het geheel niet redeneeren, maar zich in de ontwikkelingsmiddelen van hun geest er toe bepalen moet:
1. den kring hunner aanschouwing steeds meer te verruimen;
2. de hun tot bewustzijn gebrachte aanschouwingen hun vast, zeker
en onverward in te prenten;
3. hun voor alles, wat natuur en kunst hun tot bewustzijn gebracht
heeft en gedeeltelijk tot bewustzijn brengen moet, omvattende taalkennis te geven;
terwijl me, zeg ik, deze drie gezichtspunten eIken dag vaster werden,
ontwikkelde zich in mij even geleidelijk een stellige overtuiging
1. van de behoefte aan aanschouwingsboeken voor de eerste kindsheid;
2. van de noodzakelijkheid eener vaste en bepaalde verklaringswijze
dezer boeken;
3. van de behoefte aan een op deze boeken en hun verklaringswijze
gebaseerde leiding tot kennis van namen en woorden, die den kinderen
eigen gemaakt moeten worden, zelfs nog voor het tijdstip van het
spellen met hen aanbreekt.
23. VOORDEELEN EENER OMVANGRIJKE
NOMENCLATUUR (I, 43).
Het voordeel van het vroege en vaardige bewustzijn eener omvangrijke nomenclatuur is voor de kinderen niet te schatten. De vaste
indruk der namen maakt hun de zaken, zoodra ze tot hun bewustzijn
gebracht zijn, onvergetelijk, en het op waarheid en juistheid gebaseerde
samenvoegen der nétmen ontwikkelt en behoudt in hen het bewustzijn
van het werkelijk bijeenhooren der zaken. De voordeelen hiervan zijn
progressief. Men moet alleen niet denken: wijl het kind van iets niet
alles begrijpt, zoo dient hem hee1emaal niets daarvan. Zeker is het,
dat als het mèt en door het Abc-Ieeren den klank van een groot deel
zelfs eener wetenschappelijke naamlijst zich eigen gemaakt heeft, dan
geniet het daardoor minstens het voordeel, dat een kind, dat in een
groot handelshuis van de wieg af dagelijks met de namen van tallooze
zaken bekend wordt, in zijn woonkamer geniet.
24. BRIEF VAN FISCHER AAN STEINMULLER (1, 44-61).
De menschlievende Fischer, die menschlievende bedoelingen met
me had, zag mijn gang van het begin af en liet hem recht wedervaren,
hoe ver hij van zijn eigen manier en van zijn eigen inzichten afstond.
De brief, dien hij over mijn proefneming aan Steinmüller 1) geschreven
1) Steinmüller, predikant te Gais (in het kanton Appenzell), was een tegenstander
van Pestalo~i. Noch de hier opgenomen brief van Fischer, noch een be!/;oek aan
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heeft, is met betrekking tot het aanzien van deze zaak op dit tijdstip
merkwaardig. Ik wil hem met eenige opmerkingen hier bijvoegen.
"Ter beoordeeling van Pestalozzi's paedagogische ondernemingen
komt alles daarop aan, dat men de psychologische basis kent, waarop
zijn gebouw rust. Deze blijkt stellig proefhoudend, ofschoon de buitenzijde van het gebouw nog vele oneffenheden en wanverhoudingen
aanbiedt. Vele dezer gebreken zijn te verklaren uit den empirischpsychologischen gang van den uitvinder, uit zijn uitwendige omstandigheden, lotgevallen, proeven en ervaringen. Het is bijna ongelooflijk, hoe onvermoeid hij experimenteert, en daar hij, afgezien
van eenige leidende ideeën, meer er nà, dan er vóór philosopheert,
zoo moet hij ze weliswaar vermenigvuldigen, maar de resultaten
winnen dan ook aan zekerheid 1). Om intusschen deze laatste als het
ware in het gewone leven te introduceeren, d.w.z. om ze aan te passen
aan de gangbare begrippen, omstandigheden en eischen der menc;chen,
daartoe heeft hij noodig Of liberale, met hem eensgezinde helpers, die
hem de vormen helpen vinden, Of een zeer geruimen tijd, om ze zelf
te ontdekken en daardoor den geest, die hem bezielt, als het ware
een lichaam te geven. De grondstellingen, waarop zijn methode berust, zijn ongeveer de volgende:"
[Deze nu volgende vijf bijzondere gezichtspunten, die hij grondstellingen mijner methode noemt, zijn niets anders dan op zich zelf
staande opvattingen mijner proeven; als grondstellingen zijn ze ondergeschikt aan de fundamenteele opvattingen, die ze in me zelf voortbrachten. Hier ontbreekt echter de omschrijving van het doel, waarvan
ik uitga. Ik wil namenlijk de gebreken van het gewone schoolonderwijs,
vooral in de lagere scholen, verhelpen en vormen voor het onderwijs
zoeken, die deze gebreken niet hebben.]
1. "Hij wil de vermogens van den geest intensief verhoogen en niet
enkel extensief met voorstellingen verrijken 2).
Dit hoopt hij op velerlei wijs te bereiken. Als hij woorden,
verklaringen, zinnen en langere perioden den kinderen luid en vaak
voorspreekt en ze ze laat nazeggen, dan wil hij daardoor (naast het
bepaalde bijzondere doel, dat elk dezer schreden heeft) hun orgaan
ontwikkelen, hun opmerkzaamheid, hun geheugen oefenen. Op denPestalozzi in Burgdorf konden hem weerhouden ook in geschrifte tegen dezen op
te treden. Hij verweet Pestalozz;i o.a. dat hij reeds lang bekende waarheden
eerst thans inzag.
1) Pestalozz;i treedt hier op als de eerste vertegenwoordiger der ..experimenteele"
paedagogiek, die ook thans nog van leidende ideeën uitgaat en eerst op grond
der verkregen uitkomsten philosopheert.
2) De intensieve verhooging of de versterking der geestelijke vermogens is de
formeele ontwikkeling, de extensieve verrijking of verruiming van den geest met
voorstellingen de materieele. Pestalozz;i wil dus volgens Fischer de formeele on twikkeling dienen en niet alleen de materiee1e.
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zelfden grond laat hij ze tijdens de oefening van het naspreken met
de griffel op leien vrij teekenen of letters maken:'
[Ik liet ze toen reeds voornamelijk lijnen, hoeken en bogen teekenen
en de definities daarvan uit het hoofd leeren, en ging in de maatregelen, die ik voor het schrijvenleeren beproefde, van de ervaringsgrondstelling uit: dat de kinderen vele jaren vroeger voor de kennis
der proporties en het gebruik van de griffel geschikt zijn, dan voor
het gebruik van de pen en de vervaardiging van kleine letters.]
"Met dat doel geeft hij zijn leerlingen dunne blaadjes van doorzichtig hoorn; op deze blaadjes zijn strepen en letters gegraveerd, en
deze gebruiken ze veel gemakkelijker dan modellen, daar ze ze op
de door hen geteekende figuren leggen en van wege de doorzichtigheid
de behoorlijke vergelijking maken kunnen. Een dubbele bezigheid in
denzelfden tijd is een voorbereiding op duizend gevallen en bezigheden in het leven, waar de opmerkzaamheid zich deelen moet, zonder
zich te verstrooien. Industriescholen b.v. steunen geheel op deze
vaardigheid:'
[Ik had hieromtrent reeds bij mijn proeven van voor dertig jaar
de beslissendste resultaten verkregen. Ik bracht toen reeds kinderen
tijdens het spinnen tot een zoodanige vaardigheid in het rekenen, dat
ik zelf dit, zonder het leidende papier voor me te hebben, niet volgen
kon. Alles komt echter op de psychologie van den leervorm aan.
Het kind moet het handwerk, dat het tijdens het leeren verricht,
volkomen in zijn macht hebben, en de hoeveelheid, die het naast den
arbeid aldus leert, moet eveneens in elk geval slechts een kleine toevoeging zijn tot dat, wat het reeds kan.]
2. "Hij knoopt zijn onderrichtingen geheel aan de taal:'
[Eigenlijk moest dit luiden: Naast de werkelijke aanschouwing der
natuur houdt hij de taal voor het eerste kennismiddel van ons geslacht 1).
Ik ging hierbij uit van de grondstelling: Het kind moet spreken leeren,
voor het met verstand tot lezen gebracht kan worden. Ik verbond
echter ook de kunst, de kinderen te leeren spreken, aan de intuïtiebegrippen, die de natuur hun schenkt, en aan die, welke hun door
de kunst verschaft moeten worden.]
"In de taal zijn inderdaad de resultaten van allen menschelijken
1) De taal is in de eerste plaats uitdrukkingsmiddel; ze is echter ook een middel
tot het verwerven van kennis. Het kind hoort b.v. een appel vrucht noemen. Daardoor ontstaat de associatie tusschen den indruk van den appel (de zaakvoorstelling)
en den indruk van het woord vrucht (de woordvoorstelling). Later hoort het kind
de kers, de pruim, den eikel, enz. eveneens vruchten noemen. De zaakvoorstellingen
zijn z66 verschillend, dat een spontane verbinding ervan in den geest van het
kind niet kan plaats hebben. Deze verbinding wordt nu bewerkt door den gemeenschappelijken naam vrucht. Immers deze woordvoorstelling associeert zich met
elk der genoemde zaakvoorstellingen en houdt ze in één greep (het begrip) bijeen.
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vooruitgang neergelegd; het komt er slechts op aan, haar op haar weg
psychologisch te volgen.
[De draad van dit psychologisch volgen moet in de natuur der
taalontwikkeling zelf gevonden worden. De wilde benoemt eerst zijn
voorwerp, dan duidt hij het aan, eindelijk verbindt hij het, maar
hoogst eenvoudig, en komt er eerst laat toe, de veranderlijke eigenschappen ervan naar tijd en omstandigheden door uitgangen en verbindingen der woorden nader te kunnen bepalen. I) Naar deze inzichten is het, dat ik aan den eisch van Fischer de taal op haar weg
psychologisch te volgen zal trachten te voldoen; wat ik onder de
rubriek "taal" nader ontwikkelen wi1.]
"Hij wil met de kinderen niet redeneeren, voor hij hun een voorraad
van woorden en spreekwijzen geleerd heeft, die ze van pas gebruiken,
componeeren en decomponeeren leeren. Daarom verrijkt hij hun
geheugen met eenvoudige verklaringen van zinnelijke voorwerpen en
leert zóó het kind dat, wat het omgeeft, beschrijven, dus zich van
zijn voorstellingen rekenschap geven en zóó erover heerschen, terwijl
het degene, die reeds in hem lagen, eerst nu duidelijk bewust wordt."
[Mijn meening hierover is deze: om de kinderen tot verstand en
op de baan van een zelfstandig denkvermogen te brengen, moet men
zooveel mogelijk voorkomen, dat ze hun mond er maar op los gebruiken
en zich aanwennen over dingen te spreken, die ze slechts oppervlakkig
kennen. Ik geloof, dat het tijdstip van het leeren niet het tijdstip van
het oordeelen is; het tijdstip van het oordeelen nadert met de voltooiing van het leeren, het nadert met de rijping der oorzaken, waarom men oordeelt en oordeelen mag; en ik geloof, dat elk oordeel,
dat bij het individu, dat het uitspreekt, innerlijke waarheid hebben
zal, uit een omvangr~ke kennis dezer oorzaken zoo rijp en volkomen
moet voortkomen, als de gerijpte kern volkomen, vrij en ongedwongen
van zelf uit de schaal valt.]
"Mechanische vaardigheden en een zekeren tact in het spreken brengt
hij hun bij, terwijl hij oefeningen in het meer gemakkelijke verbuigen
met hen maakt:'
[Dit verbuigen beperkt zich bloot op beschrijvingen van zinnelijke,
hun bekende voorwerpen.]
,.Hun vrijmoedigheid wint daarbij uitstekend; en als ze in vele voor1) Zeer duidelijk spreekt Pestalozz;i hier het methodische beginsel uit, dat men
bij het taalonderwijs een leergang volgen moet, die met den ontwikkelingsgang
van de taal in het menschelijk geslacht evenwijdig loopt, m.a.w. dat de ontogenie
van de taal moet harmoniëeren met de phylogenie ervan. Dat deze niet zoo eenvoudig kan worden geconstrueerd als Pestalozzi het hier doet, kan blijken uit de
vele theorieën, die over den oorsprong en de ontwikkeling van de taal zijn opgesteld.
De studie van de kindertaal, waaraan men in onzen tijd zeer veel aandacht wijdt,
kan veel tot de oplossing van dit probleem der taalgenese bijdragen: de kindertaal
is immers een levend voorbeeld van taalschepping.
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beelden zekere vormen der beschrijving hebben leeren kennen en
gebruiken, dan brengen ze in 't vervolg duizend zich voordoende
zaken in dezelfde vormen en drukken op hun verklaringen en beschrijvingen den stempel der zinnelijke bepaaldheid:'
[Thans zoek ik in getal, maat en taal de algemeene en eerste fundamenten voor dit doe1.]
J. "Hij tracht bij alle operaties van den geest of data, of rubrieken,
leidende ideeën te geven:'
[Dit moest luiden: hij zoekt binnen den geheelen omvang van kunst
en natuur de fundamenteele punten, de beschouwingswijzen, de feiten,
die door hun vastheid en algemeenheid als vruchtbare middelen ter
vergemakkelijking der kennis en beoordeeling van vele daaraan ondergeschikte en er zich bij aansluitende dingen benut kunnen worden,
en zoo geeft hij den kinderen data, die ze op soortgelijke zaken opmerkzaam maken; hij rubriceert voor hen rijen van analoge begrippen,
waardoor hun de gansche reeksen der dingen afzonderlijk en naar
het wezen hunner verschillen duidelijk gemaakt worden.]
..De data, zoo verstrooid ze ook aangeboden worden, zijn op elkander
berekend. Het zijn voorstellingen, waarvan de eene op de andere wijst
en die juist daarom den geest, door de behoefte der aanvulling en der
vergemakkelijkte rangschikking van het bijzondere, opwekt tot onderzoek. De rubrieken leiden tot classificatie der op te nemen voorstellingen, en brengen in de chaotische massa ervan orde; en het gegeven
netwerk geeft het kind aanleiding, des te ijveriger de afzonderlijke
mazen te vullen. Dit geldt van de hoofdrubrieken der geographie,
natuurgeschiedeni&, technologie, enz. Bovendien komt de analogie,
die in de keuze der zaken heerscht, het geheugen te stade. De leidende
ideeën liggen in bepaalde opgaven, die op zich zelf het voorwerp van
gansche wetenschappen zijn of kunnen zijn. Als deze opgaven, in haar
bestanddeelen ontleed, het kind begrijpelijk voorgelegd, op data, die
het reeds heeft of gemakkelijk vindt, berekend en tot oefeningen der
beschouwing gebruikt worden, dan leiden ze er toe, dat de kinderlijke
geest onafgebroken aan haar oplossing arbeidt. De eenvoudige vraag:
wat kan de mensch uit de drie natuurrijken voor zijn kleeding gebruiken? geeft een voorbeeld van dezen gang. Het kind zal veel,
waarvan het vermoedt, dat het hem een bijdrage tot de oplossing
dier technologische opgave leveren kan, uit dit gezichtspunt beschouwen en onderzoeken. Op deze wijze construeert het zich zelf
de wetenschap, die het leeren moet. Wel moeten hem de bouwstoffen
daarvoor op alle wijzen verschaft worden. Tot de leidende ideeën
behooren ook zinnen, die als practische maximen eerst slechts aan
het geheugen toevertrouwd worden, maar allengs kracht, toepassing
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en beteekenis verkrijgen en zich juist daardoor dieper inprenten en
beter proefhoudend blijken."
4. Hij wil het mechanisme van het onderwijzen en leeren vereenvoudigen 1).
Wat hij in zijn leerboeken opneemt en daaruit den kinderen wil
zien aangebracht, moet zóó eenvoudig zijn, dat elke moeder en later
elk onderwijzer bij een minimum van onderwijsgeschiktheid het begrijpen, voorzeggen, verklaren en samenvoegen kan. Inzonderheid
wenscht hij den moeders door een verlicht spreek- en leesonderwijs
de eerste vorming harer kinderen aangenaam en begeerlijk te maken
en zóó, zooals hij zich uitdrukt, de noodzakelijkheid der lagere scholen
allengs op te heffen en ze door een verbeterde gezinsopvoeding aan
te vullen. Juist daarom wil hij, zoodra zijn leerboeken gedrukt zijn,
met moeders proeven nemen, en het is te hopen, dat de regeering
door kleine premies meewerken zal:'
[Ik ken de moeilijkheid van dit gezichtspunt. Men roept algemeen:
de moeders zullen zich niet laten overhalen om bij haar vegen en
wasschen, bij haar breien en naaien en bij alle lasten harer plichten
en bij alle verstrooiingen harer tegenwoordige leefwijze nog een nieuwen arbeid op zich te nemen. En ik mag antwoorden zooveel ik wil:
het is geen arbeid; het is een spel; ze rooft haar geen tijd, terwijl ze
veeleer de leegheid van duizend haar drukkende oogenblikken opvult;
men heeft hiervoor geen begrip en antwoordt me steeds: ze zullen
niet willen! Maar pater Bonifacius, die in het jaar 1519 den goeden
Zwingli ook toevoegde: het gaat niet, de moeders zullen nooit met
haar kinderen in den Bijbel lezen, ze zullen nooit alle dagen haar
morgen- en avondgebed met hen bidden, vond toch in het jaar 1522,
dat ze het deden, en zei toen zelf: ik had het niet geloofd! Ik ben
zeker van mijn middelen en ik weet en hoop althans, dat, voor ik nog
begraven zal zijn, hier en daar een nieuwe pater Bonifacius in deze
aangelegenheid zal spreken, zooals in het jaar 1522 de oude. Ik kan
wel wachten, de pater zal spoedig komen. 2) ]
1) Het is onbetwistbaar. dat de menschelijke geest voor de indrukken, die door
het leeren verkregen worden, niet in eIken vorm, waarin ze hem gegeven worden,
even ontvankelijk is. De kunst die vormen op te sporen, die zijn ontvankelijkheid
het meest prikkelen. is het mechanisme der onderwijsmethode, dat elk onderwijzer
in de vrije natuur opsporen en haar, ten behoeve der kunst, afzien moet.
P.
2) Pestalozzi's verwachting en innige wensch, dat de moeders haar kinderen
het elementaire onderwijs zouden geven, is niet vervuld. Langs den weg, dien
Pestalozzi voor de verwezenlijking er van aanwees, de vereenvoudiging van de
onderwijskunst, was dit ook niet mogelijk. Zelfs wanneer deze vereenvoudiging
mogelijk ware in de mate als Pestalozzi het zich voorstelde, dan nog zou het bezwaar blijven bestaan, dat de moeder geheel onvoorbereid voor een zoo belangrijke
zaak, als het onderwijs harer kinderen is, zou worden gesteld. De onderwijzende
moeder, zooals Pestalozzi ze zich denkt, is dan ook niet de leidster van het onderwijs harer kinderen, maar een geleide, die aan de hand van een boek der kinderen
eenige kennis aanbrengt. De onderwijzer zetelt in het boek.
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5. "Met deze grondstelling hangt de vijfde samen: "Hij wil de weten-

schappen populariseeren."
[D.w.z. hij wil het punt van inzicht en denkvermogen, dat alle
menschen voor een zelfstandig en wijs leven noodig hebben, algemeen
trachten te bereiken. Weliswaar niet om de wetenschappen als zoodanig tot bedriegelijk speelgoed der broodbehoevende armoede te
maken; maar integendeel om de broodbehoevende armoede door de
eerste fundamenten der waarheid en der wijsheid van het gevaar te
bevrijden, het ongelukkige speelgoed van hun onwetendheid zoowel
als van de sluwheid van anderen te zijn.]
"Dit zal bereikt worden door de vervaardiging van leerboeken, die
reeds de hoofdbestanddeelen der wetenschappen in goed gekozen
woorden en zinnen bevatten en als het ware de geweldige steenen
leveren zullen, waaruit later het gewelf gemakkelijk samengevoegd kan
worden:'
[Ik zou me hierover liever zóó uitgedrukt hebben: Dit zal vooral
door de vereenvoudiging der aanvangspunten van het menschelijk
onderwijs en het onafgebroken voortschrijden tot al datgene, waardoor
de individueele kennis van elk afzonderlijk mensch kan worden verrijkt, bereikt worden. De leerboeken zelf zullen niets anders zijn, dan
eert kunstig aansluiten van het onderwijs in alle vakken aan datgene,
wat de natuur tot ontwikkeling ervan voor de menschen in alle standen
en in alle omstandigheden zelf doet. Ze zullen niets z;ijn dan een
kunstig voorbereiden der vermogens, die de mensch voor het zekere
gebruik van wat de natuur in alle vakken tot z;ijn ontwikkeling doet
noodig heeft.]
"Verder zal dit door de verdeeling en den goedkoopen verkoop der
leerboeken worden bereikt. Kort en volledig zullen ze in een samenhangende reeks een geheel vormen; daarbij echter elk voor z;ich een
geheel vormen en afzonderlijk verspreid kunnen worden. Voor hetzelfde doel zal hij landkaarten, geometrische figuren, enz. door houtsneden tot uiterst lagen prijs laten vermenigvuldigen. De opbrengst
van deze geschriften bestemt hij, na aftrek der kosten, voor volmaking
van z;ijn onderneming, d.w.z. tot practisch gebruik in een te stichten
instituut, school of weeshuis."
[Dit is te veel gezegd. Ik kan het niet: de opbrengst van geschriften,
die het resultaat van mijn gansche leven en mijner economische offers,
die ik in dit opzicht bracht, ûjn, geheel, met blooten aftrek der drukkosten, aan het publiek vereeren. Maar ongeacht alle menigvuldige
offers, die ik tot heden reeds voor dit mijn doel gebracht heb, wil
ik toch nog, voor zoover de regeering of particulieren mij de oprichting van een weeshuis volgens mijn grondstellingen mogelijk
maken, voortgaan, tot aan mijn graf, naast de geheele opoffering van
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mijn tijd en krachten, ook nog het grootste deel van de opbrengst
mijner school geschriften voor dit doel af te staan.]
"Voor het schoolonderwijs in het bijzonder zal dit gewonnen worden,
dat de onderwijzer, bij een ondersteld minimum van vermogen, niet
alleen niet schaden kan, maar zelfs doelmatig kan voortschrijden."
[Dit is belangrijk. Ik geloof, dat er niet aan te denken valt, met
het volksonderwijs algemeen een stap vooruit te komen, zoolang men
niet alle onderwijsvormen gevonden heeft, die den onderwijzer, minstens tot de voltooiing der elementaire kennis, tot bloot mechanisch
werktuig eener methode maken, welker resultaten uit de natuur harer
vormen en niet door de kunst van den man, die haar volgt, te voorschijn moeten komen. Ik neem vast aan: een schoolboek is slechts
in zooverre goed, als het door een ononderwezen schoolmeester bijna
even goed als door een onderwezen en talentvollen, minstens voor
het noodige, met vrucht kan worden gebruikt. Het moet werkelijk
zóó ingericht zijn, dat de ononderwezen man en zelfs de moeder in
den draad ervan voldoende hulp vinden, om in de progressieve kunstmatige ontwikkeling, waartoe ze het kind leiden zullen, steeds een stap
verder te zijn dan het kind zelf. Meer is niet noodig; en meer zult ge,
minstens eeuwen nog, de massa der schoolmeesters niet kunnen geven.
Maar men bouwt luchtkasteelen en pronkt met ideeën omtrent verstand en zelfstandigheid, die slechts op het papier bestaan, en in de
werkelijke schoolvertrekken meer dan zelfs op kleermakerstafels en
weefstoelen ontbreken. Maar - men rekent ook bij geen handwerk
op het zwetsen als bij dit; en als men berekent, hoe lang nu reeds op
dit zwetsen gerekend wordt, dan springt de samenhang van deze
dwaling met de oorzaken, waaruit ze ontspringt, in het oog.I) ]
"Voorts zal in dit opzicht gewonnen worden: dat vele kinderen
tegelijk en regelmatig onderwezen kunnen worden, de naijver kan
worden gewekt en de wederzijdsche mededeeling van het verworvene
onder de leerlingen onderling kan worden vergemakkelijkt; en dat de
tot nu toe gebruikelijke omwegen ter verrijking van het geheugen
door andere kunsten, b.v. door analogie van wat geleerd moet worden,
1) Dat Pestalozzi in het mechaniseeren van het onderwijs, waardoor de onderwijzer tot slaaf der methode gemaakt wordt, het middel ter verbetering van het
volksonderwijs zag, vindt zijn verklaring en verontschuldiging in den lagen ontwikkelingsgraad van de onderwijzers uit zijn tijd. Alleen op deze wijze meende
hij onmiddellijke verbetering van het volksonderwijs, dat deze zoo zeer behoefde,
te kunnen bereiken. Zijn meening is dan ook uitvloeisel van een zeker ongeduld:
het zou immers z. i. nog eeuwen duren eer men den onderwijzer iets anders geven
kon dan een volledig en in de kleinste bijzonderheden uitgewerkt leervoorschrift.
De geschiedenis heeft hem gelogenstraft. Zij heeft niet alleen de zege verschaft
aan de opvatting, dat de onderwijzer boven de methode moet staan, maar ook
- zij het nog niet altijd in voldoende mate - de instellingen te voorschijn geroepen,
waardoor dit woord hoe langer hoe meer zijn karakter van ijdelen klank verliest.
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orde, verhoogde opmerkzaamheid, luid opzeggen en andere middelen
vermeden en verkort worden."

25. EEN NIEUW TIJDPERK (I, 62).
Tot zoover Fischer. Zijn heele brief teekent den nobelen man, die
de waarheid, ook wanneer ze in nachtgewaad verschijnt, en zelfs, als
ze met werkelijke schaduw omgeven zich toont, eert. Hij was in Stanz
door den aanblik mijner kinderen verrukt en wijdde sindsdien aandacht aan al mijn doen. Maar hij stierf, vóór mijn proef tot een rijpheid gedijde, waarin hij méér daarin zien kon, dan hij er werkelijk
in zag. Met zijn dood begon voor mij een nieuw tijdperk.
B. MET MEDEWERKERS (lI, lIl).

1. MIJN TOESTAND BIJ FISCHER'S DOOD (II, 1).
Ik werd spoedig moe in Burgdorf, evenals in Stanz. Vriend! Als
ge ooit een steen zonder hulp niet kunt beuren, probeer het dan ook
geen kwartier zonder die hulp. Ik deed veel meer, dan ik verplicht
was, en men geloofde, dat ik meer verplicht was, dan ik deed. Mijn
borst was door het onafgebroken schoolhouden van den morgen tot
den nacht zoo aangedaan, dat ik weer het ergste gevaar liep.

2. MIJN MEDEWERKERS (II, 2).
In dezen toestand was ik, toen Fischer's dood mij in kennis bracht
met den schoolmeester Krüsi, door wien ik ook Tobier en Buss, die
zich eenige weken later met mij vereenigden, leerde kennen. Hun
vereeniging met mij redde me het leven en bewaarde mijn onderneming voor een ontijdigen dood, vóór ze nog tot het leven gedijde.
Intusschen was het gevaar voor dit laatste nog steeds zóó groot, dat
me in de oogenblikken, die hierover beslisten, niets overbleef dan
economisch, en ik mag bijna zeggen zedelijk, het uiterste te wagen.
Ik was tot het punt gedreven, waarop de voltooiing van een droom"
die mijn leven verslond, in me zelf een werk der vertwijfeling werd
en mij tot een gemoedsstemming en tot een handelwijze bracht, die"
op zich zelf en economisch beschouwd, bijna den stempel der dwaasheid op het voorhoofd droeg, terwijl ik door den ernst van mijn toestand en het eeuwig duren van mijn ongeluk en van mijn onrecht
lijden, dat de kern van mijn streven raakte, in de diepten van innerlijke
verwildering afzonk juist in de oogenblikken, waarin ik mijn doel
werkelijk uitwendig begon te naderen.

3. WAAROM IK DEN GANG HUNNER
AANSLUITING GEEF (lI, 3).
De hulp, die ik in den vollen omvang mijner bedoelingen, van deze
mannen geniet, zal mij economisch en zedelijk aan me zelf terug-
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geven. De indruk, dien mijn toestand zoowel als mijn doen op hen
maakte, en de gevolgen hunner verbinding met mij, zijn met betrekking tot mijn methode zelf te belangrijk en geven voor het innerlijk
harer psychologische fundamenten te veel licht, dan dat ik den geheelen gang hunner aansluiting bij mij met stilz;wijgen zou kunnen
voorbijgaan.

1. KRûSI (11, 4-25).1)

1. ZIJN JEUGD (ll, 4).
Krüsi, dien ik het eerst leerde kennen, bracht zijn jeugd met zeer
uiteenloopende bezigheden door en genoot daardoor veelzijdige oefeningen, die in de lagere standen zoo dikwijls de fundamenten van
hoogere geestesontwikkeling leggen en menschen, die ze van kindsbeen af genieten, op vele wijzen tot een meer algemeene en omvattende
bruikbaarheid verheffen. Reeds op zijn twaalfde en dertiende jaar zond
zijn vader, die een kleinen handel dreef, hem dikwijls met zes tot acht
dubloenen vele uren ver, om waren in te koopen, waarmee hij eenig
commissie- en bodenwerk vereenigde. Later hield hij zich daarnaast
bezig met weven en dagloonerswerk.
2. SCHOOLMEESTER (ll, 5).
Op zijn achttiende jaar nam hij den schooldienst in Gais, zijn geboorteplaats, aan en wel zonder eenige voorbereiding. Hij kende toen,
zooals hij zelf zegt, de eerste grammaticale onderscheidingsteekens
niet eens bij name; van al het andere kon geen sprake zijn, wijl hij
nooit een ander onderwijs dan dat eener gewone lagere dorpsschool
genoot, dat slechts tot lezen, voorbeeldennaschrijven en uit het hoofd
leeren van den catechismus en dgl. beperkt was. Maar hij hield van
den omgang met kinderen en hoopte, dat hem deze post een middel
kon zijn om zelf tot beschaving en kennis te geraken, welker gemis
hij bij zijn bodeschap reeds drukkend gevoelde. Daar men hem daarbij
nu eens gedistilleerde, dan weer geprepareerde dingen, nu eens salmiak, dan borax en honderd andere dingen opdroeg te koopen, welker
namen hij in zijn leven nooit gehoord had, waarbij hij bovendien
1) Krüsi werd in 1775 te Gais geboren en op 18-jarigen leeftijd onderwijzer
in zijn geboorteplaats. In 1800 begaf hij zich tengevolge van een hongerSnood en
op aandrang van de Helvetische regeering met 26 arme kinderen naar Fischer in
Burgdorf. Hier trad hij in verbinding met Pestalozzi, dien hij met name bij de
samenstelling van zijn elementaire boeken bijstond. Het "Boek der moeders" is
bijna geheel zijn werk. Met Pestalozzi verhuisde hij naar Yverdon. Om de in diens
instelling ontstane oneenigheden verliet hij hem in '16 en stichtte zelf in de eigen
plaats een jongensinstituut. In '22 werd hij directeur van de jongensschool in
Trogen (noordelijk van Gais), welke betrekking hij vaarwel zei, toen in '33 in zijn
geboorteplaats een kantonnale kweekschool voor onderwijzers werd opgericht. Hij
leidde deze van haar stichting tot aan zijn dood in '44.
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geen nog zoo onbeduidende opdracht vergeten mocht en voor elken
penning verantwoordelijk moest zijn, zoo moest het hem noodwendig
opvallen, hoe nuttig het voor elk kind zijn moet, in schrijven, rekenen,
lezen, alle soorten van geheugenoefeningen en zelfs in het spreken~
leeren in de school zoover gebracht te worden, als hij thans voelde,
dat hij om den wille van zijn armzalig beroep gebracht had moeten
worden.

3. HOE HIJ ER VOOR STOND (II, 6).
Reeds in de eerste weken had hij tot honderd leerlingen. Maar
het vraagstuk deze kinderen allen behoorlijk bezig te houden, wat ze
te leeren en hoe ze ordelijk te houden, ging boven zijn krachten. Hij
kende tot nu toe geen andere manier van schoolhouden dan het opgeven om te spellen, te lezen en uit het hoofd te 1eeren; het in volgorde opzeggen en het tuchtigen met de roede, als ze het opgegevene
niet geleerd hadden. Maar hij wist toch ook door de ervaringen uit
zijn eigen jeugd, dat bij deze manier van schoolhouden de meeste
kinderen het grootste deel van den schooltijd ledig zitten en juist
daardoor tot allerlei dwaasheden en onwelvoeglijkheden vervallen
moeten; dat dus op deze wijze hun kostbaarste ontwikkelingstijd
nutteloos voorbijgaat en de voordeelen van het leeren niet eens opwegen tegen de nadeelige gevolgen, die een zoodanig schoolhouden
noodzakelijk hebben moest.
4. HULP VAN DOMINEE SCHIESS (II, 7).
Donimee Schiess 1), die krachtig de oude onderwijssleur tegenwerkte, hielp hem de eerste acht weken school houden. Ze verdeelden
onmiddellijk bij het begin de leerlingen in drie klassen. Deze verdeeling en het gebruik van nieuwe leesboeken, die kort ervoor in de
school ingevoerd waren, maakten het mogelijk, vele kinderen samen
in spellen en lezen te oefenen en dus meer dan voorheen geschieden
kon, allen beûg te houden 2). Ook leende hij hem de noodzakelijkste
1) De voorganger van den bovengenoemden predikant Steinmüller.
2) Eerst tegen het einde der 18e eeuw verschenen in Duitschland de eerste
eigenlijke leesboeken voor de volksschool. De rij werd geopend met een boekje
van Von Rochow, dat in 1776 onder den titel "Kindervriend" verscheen. In het
voorbericht ervan schrijft hij: "Het onderstelt het onderwijs in de kennis der
letters. Het doel van den schrijver is: 1. Oefeningen der opmerkzaamheid daardoor, dat als een kind luid voorleest, een ander kind buiten de beurt en dikwijls
midden in de periode tot voortgaan opgeroepen wordt, 2. spreekoefeningen en
3. voorbereidingen tot christelijke deugd door dit boek te bevorderen. En vervolgens, tot een beter bestaat, kan het dienen om de oogenblikkelijke groote gaping
tusschen spelboek en Bijbel bij het onderwijs te vullen." Het bevatte moraliseerende
vertellingen en algemeen nuttige kennis. In 1779 verscheen een tweede deeltje.
Het werkje vond een algemeene verbreiding en was in 1872 in Hannover nog in
gebruik. Het werd in verschillende talen overgebracht. Gouverneur schonk ons
een bewerking er van, die eveneens veel gebruikt werd.
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schoolboeken voor zijn ontwikkeling en een goed schrijfvoorbeeld, dat
hij wel honderdmaal naschreef, om zijn handschrift daarnaar te vormen; en zoo was hij spoedig in staat, te voldoen aan de voornaamste
verlangens der ouders. Maar hem zelf bevredigde dit niet. Hij wilde
niet alleen zijn leerlingen in lezen en schrijven onderrichten, maar
ook hun verstand vormen.

5. HET TOEPASSEN DER CATECHETISCHE
METHODE (lI, 8).
Het nieuwe leesboek, dat de dominee in zijn gemeente invoerde,
bevatte godsdienstleer in den vorm van opstellen en bijbelspreuken,
gegevens uit de natuurleer en natuurgeschiedenis, de geographie, de
grondwet van het land, enz. Bij de oefening in het lezen ervan, zag
Krüsi den dominee over elk gedeelte, dat gelezen werd, eenige vragen
aan de kinderen stellen, om te zien, of ze dat, wat ze gelezen, ook begrepen hadden. Krüsi beproefde hetzelfde en bracht het zoover, den
inhoud van het leesboek den meesten leerlingen volkomen eigen te
maken. Dit gelukte hem echter stellig slechts daarom, wijl hij als de
goede Hübner 1) zijn vragen aan de reeds in het boek staande antwoorden aanpaste en geen andere antwoorden verwachtte en verlangde
dan woordelijk die, welke reeds in het boek stonden, vóór de vraag,
die ze eigenlijk te voorschijn moest roepen, uitgedacht was. Het gelukte hem stellig daardoor, dat hij in het catechiseeren 2) in het geheel
geen verstandsoefening bracht. Men moet hier echter ook opmerken,
dat de oorspronkelijke onderwijsmethode, die men catechiseeren noemt,
niets minder was dan een eigenlijke verstandsoefening; het is een
bloote woordontleding van verward voorliggende zinnen en heeft in1) In zijn "Tweemaal twee en vijftig bijbelsche historiën uit het Oude en Nieuwe
Testament" (1714). In den tekst van dit opgangmakende boek waren cijfers geplaatst, die verwezen naar van dezelfde cijfers voorziene "duidelijke vragen". De
kinderen konden zóó de antwoorden op de gestelde vragen onmiddellijk uit den
tekst aflezen. Hübner (t 1731) was rector van het Johanneum te Hamburg, een
Latijnsche school, die in 1529 door den hervormer Bugenhagen was opgericht.
Zooals we in de .,Schets van Pestalozzi's leven en werken" hebben gezien heeft
Pestalozzi ook eenmaal (nI. in "Kinderlehre der Wohnstube") Hübner's methode
toegepast.
2) Catechiseeren (van katechein, neerruischen, tegenklinken) is oorspronkelijk de
naam van het mondelinge onderwijs in de catechetenscholen, de onderwijsinrichtingen der eerste christenheid ter onderwijzing van de catechumenen, de volwassenen, die voor den doop werden voorbereid, en ter opleiding der catecheten,
hun onderwijzers. De onderwijzer nam in zoo'n school een verhoogde standplaats
in en vandaar .,ruischte" zijn woorden op de hoorders .,neer". Toen later het
godsdienstonderwijs meer en meer in den vorm van vraag en antwoord gegeven
werd, werd het gebruik van het woord catechiseeren tot dezen aan het godsdienstonderwijs eigen leervorm beperkt. Eerst in den loop der 18e eeuw drong de catechetische leervorm ook in de andere vakken van onderwijs door, wat ten opzichte
van de gebruikelijke leerwijze, die in hoofdzaak in voorspreken, naspreken en toeluisteren bestond een belangrijke vooruitgang was.
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zooverre als voorbereiding tot geleidelijke verheldering der begrippen
de verdienste, dat het de gescheiden woorden en zinnen het kind
onverward tot vastere beschouwing afzonderlijk voor oogen plaatst.
Het socratiseeren 1) daarentegen is eerst in onze dagen met dit catechiseeren, dat oorspronkelijk alleen op religieuze onderwerpen betrekking had, vermengd geworden.

6. VERMENGING VAN CATECHISEEREN EN
SOCRATISEEREN (II, 9-10).
De dominee stelde Krüsi's aldus gecatechiseerde kinderen zijn
ouderen catechumenen ten voorbeeld. Maar làter zou Krüsi werkelijk
op de toenmalige tijd- en mode bezigheid der vermenging van de
beperkte woordontleding, die men catechiseeren noemt, met het socratiseeren, dat een hooge re behandeling van het onderwerp vereischt,
ingaan; maar deze vermenging leidt naar haar aard nog niet verder
dan tot de quadratuur van den cirkel, die een houthakker met den
bijl in de hand op een houten bord beproeft; het gaat niet. De onbeschaafde, oppervlakkige mensch peilt de diepten niet, waaruit
Socrates geest en waarheid putte; daarom is het ook natuurlijk, dat
deze bezigheid thans niet meer gaan wilde. Hij miste het fundament
van het vragen, en de kinderen een achtergrond om te antwoorden.
Ze hadden ook geen taal meer voor dat, wat ze niet wisten, en geen
boeken, die ze op de begrepen of niet begrepen vragen steeds een
bepaald antwoord in den mond legden. Intusschen voelde Krüsi het
verschil van deze zoo ongelijke bezigheden nog niet duidelijk. Hij
wist nog niet, dat het eigenlijke catechiseeren en vooral het catechiseeren over abstracte begrippen - afgezien van de voordeelen van de
afzondering der woorden en den tact in de analytische vormen, dien
het voorbereidt - op zich zelf niets is dan een papegaaiachtig napraten
van onbegrepen klanken; en dat het socratiseeren voor kinderen werkelijk onmogelijk is, die beide, den achtergrond der voorkennis en
het uitwendige middel der spraakkennis, misten. Hij deed zich ook
in zijn oordeel over deze mislukking onrecht. Hij geloofde, dat het
geheel aan hem lag, en meende .• dat elke goede schoolmeester in staat
moest zijn, door vragen den kinderen juiste en bepaalde antwoorden
over alle soorten van religieuze en moreele begrippen te ontlokken.
Hij was juist in den modetijd van het socratiseeren of juister in het
tijdperk binnengevallen, waarin deze verheven kunst vrijwel algemeen
tot een bastaardkunst verlaagd en door vermenging met de capucijneren schoolmeestersvormen van het catechiseeren verhaspeld en onteerd
werd. Men droomde op dit tijdstip wonderen van deze manier, om
1) Zie de noot op blz. 141.
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het verstand te voorschijn te lokken en uit het niets te voorschijn te
roepen. Ik denk echter, dat men thans ontwaakt uit dezen droom.

7. WAT FISCHER VOOR KRUSI DEED (II, 11).
Krüsi verkeerde er nog vast in; hij was er echter ook sterk in gebracht; anders zou het mij verwonderen als de Appenzeller het bij
een lichte opwekking niet zelf gemerkt had, dat zelfs de havik en de
adelaar den vogels geen eieren uit de nesten nemen, als deze er nog
geen ingelegd hebben. Hij wilde met geweld de kunst leeren, die hem
voor zijn beroep zoo belangrijk scheen. En daar hij thans bij gelegenheid der uittrekkende Appenzellers gelegenheid vond naar Fischer te
gaan, werden zijn verwachtingen omtrent deze zaak opnieuw gespannen. Ook deed Fischer alles, om hem naar zijn opvatting tot
ontwikkeld schoolmeester te maken. Maar volgens mijn oordeel heeft
hij de poging, om hem in de lucht eener oppervlakkige catechiseerkunst op te heffen, aan den arbeid, hem de fundamenten der dingen,
waarover hij catechiseeren zou, helder te maken, een beetje te sterk
laten voorgaan.
8. GEWEKTE TWIJFEL (II, 12).
Krüsi eert zijn gedachtenis en spreekt slechts met achting en dankbaarheid over zijn weldoener en vriend. Maar de waarheidsliefde, die
ook mij aan Fischer's hart bond, eischt, dat ik geen opvatting en geen
omstandigheid over deze zaak in het duister laat, die meer of minder
ertoe bijdroeg bij mij en mijn helpers de zienswijzen en oordeelen
te ontwikkelen, die ons thans over deze zaak vereenigen. Daarom
mag ik niet verzwijgen, dat - terwijl Krüsi het gemak bewonderde,
waarmee Fischer een groot getal vragen over een menigte dingen
gereed hield, en hoopte met tijd en vlijt het eens ook zoover te brengen,
over alle hoofdzaken der menschelijke kennis evenzoo een voor haar
verheldering voldoend aantal vragen te verzamelen - hij het zich
toch hoe langer hoe minder kon verhelen, dat, als een schoolmeestersseminarium een instelling zou zijn, die elken dorpsschoolmeester tot
deze hoogte der vraagkunst zou moeten verheffen, het dan met zoodanig seminarium een hachelijke zaak kon zijn.
9. INZICHT IN WAT HIJ NOODIG HAD (II, 13).
Hoe meer hij met Fischer werkte, des te hooger scheen hem de
berg, die voor hem stond, en des te minder voelde hij in zich de
kracht, die hij zag, dat noodig was, om zijn top te beklimmen. Toen
hij mij echter reeds in de eerste dagen van zijn tegenwoordigheid
alhier met Fischer over opvoeding en volksontwikkeling hoorde spreken,
en ik mij beslist tegen het socratiseeren onzer candidaten verklaarde
met de uiting: ik ben er in 't geheel niet voor om het oordeel der
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kinderen over eenige zaak voor den tijd schijnrijp te maken, maar
veelmeer om het zoolang mogelijk tegen te houden, tot ze elke zaak,
waarover ze zich uiten zouden, van alle kanten en onder vele omstandigheden in het oog gevat, en met de woorden, die het wezen
en de eigenschappen ervan aanduiden, beslist bekend zijn, toen voelde
Krüsi onmiddellijk, dat hem dit beslist zelf ontbrak, en dat hij bijgevolg juist deze leiding behoefde, die ik mijn kinderen dacht te geven.

10. VERANDERDE OPVATTING VAN
HET ONDERWIJS (II, 14).
Terwijl Fischer van Zijn kant alles deed, om hem in verschillende
takken der wetenschap binnen te leiden, ten einde hem voor te bereiden, daarover onderwijs te kunnen geven, voelde Krüsi dagelijks
meer, dat het met hem langs den weg der boeken niet gaan wilde,
daar hij overal de ónderste punten der zaak- en taalkennis miste,
welker meer of mindere volledige kennis deze boeken onderstellen.
Ook werd hij in die voor hem zoo gelukkige zelfkennis steeds meer
ver..terkt, doordat hij het resultaat van de terugleiding mijner kinderen
tot de eerste punten der menschelijke kennis en mijn geduldig volharden bij deze punten voor oogen zag. Dit veranderde voor hem het
gansche aanzien van het onderwijs en van alle fundamenteele begrippen,
die hij er zich van vormde. Hij zag nu, dat ik door alles, wat ik deed,
meer tracht de intensieve kracht van het kind te ontwikkelen, dan de
geïsoleerde resultaten van mijn bijzondere bezigheid te kweeken. hij
was door de toepassing dezer grondstellingen in den ganschen omvang
van mijn ontwikkelingsmanier overtuigd, dat daardoor bij de kinderen
fundamenten van inzichten en verdere vorderingen worden gelegd,
die op geen andere wijze voortgebracht kunnen worden.
11. INVLOED VAN FISCHER'S VERTREK (II, 15).
Intusschen vonden de plannen van Fischer ten opzichte van een
schoolmeestersseminarie tegenkanting, en hij werd weer op het bureau
van den minister van wetenschappen ontboden. Hij behield zich
echter toch voor, voor zijn seminarie betere tijden af te wachten en
intusschen de scholen in Burgdorf ook tijdens zijn afwezigheid te
leiden. Ze moesten hervormd worden en hadden dit noodig; maar
hij had tijdens zijn aanwezigheid en bij gebruik van al zijn kracht
en tijd daaraan niet eens een begin kunnen maken, en had dit in
afwezigheid en onder heterogene bezigheden stellig niet kunnen bewerkstelligen. Krüsi's toestand was intusschen door Fischer's afwezigheid nog meer gespannen. Hij voelde zich tegen dat, wat Fischer
van hem verwachtte, zonder diens tegenwoordigheid en hulp, steeds
minder opgewassen. Ook uitte hij spoedig na Fischer's afwezigheid
tegenover hem en mij den wensch, zich met zijn kinderen aan mijn
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school aan te sluiten. Maar hoe zeer ik ook hulp noodig had, die mij
volkomen ontbrak, toch wees ik het toen af, wijl ik Fischer, die voortdurend aan de oprichting van een seminarie vasthield en Krüsi toegedaan was, niet wilde krenken. Kort daarop werd hij echter ziek
en Krüsi gaf hem de noodzakelijkheid dezer vereeniging te kennen
in het laatste uur, dat hij met hem sprak. Een liefdevolle hoofdknik
was het antwoord van den stervende. Zijn aandenken zal steeds bij
mij in eere blijven. Met inspanning en edelen zin streefde hij met
mij gelijke doeleinden na. Had hij geleefd en de rijping mijner ervaringen kunnen afwachten, dan waren we het stellig over het algemeen
met elkander eens geworden.

12. VEREENIGING DER SCHOLEN VAN KRUSI EN MIJ;
TOENEMENDE MOEILIJKHEDEN (II, 16).
Na Fischer's dood drong ik zelf op de vereeniging van Krüsi's
school met de mijne aan, en we vonden ons nu beiderzijds verlicht;
anderzijds echter namen de moeilijkheden van mijn plan even merkbaar toe. Ik had reeds. uit Burgdorf kinderen, die verschilden in leeftijd, ontwikkeling en zeden. Het er bijkomen der kinderen uit het
kleine kanton vermeerderde de moeilijkheden te meer, daar deze
naast soortgelijke verschillen nog een natuurlijke vrijheid in denken,
voelen en spreken in mijn schoolvertrek brachten die, verbonden met
insinuaties tegen mijn methode, de ontstentenis eener vaste organisatie
van mijn leerwijze, die nog als een eenvoudige proef te beschouwen
wa!>, dagelijks drukkender maakte. Ik had een onbegrensde speelruimte noodig voor mijn proeven en telkens kreeg ik van bijzondere
personen raadgevingen, hoe ik het inrichten moest om de kinderen,
die ze me toezonden, te onderwijzen. Op een plaats, waar men sedert
menschenleeftijden gewend was in onderwijszaken met zeer weinig
tevreden te zijn, eischte men thans van mij, dat een onderwijsmethode,
die alle fundamenten van het weten omvatte en ook op vroegeren
invloed en op kleinere kinderen berekend was, bij kinderen, die tot
in het twaalfde, veertiende jaar in de meest gedachtelooze vrijheid
der bergen verhard en daarbij nog tegen de leerwijze wantrouwend
gemaakt waren geworden, niettemin over het algemeen en onvoorwaardelijk groote resultaten zou afwerpen! Dit geschiedde echter niet
en men zag uit dit resultaat, dat de methode tot niets nut is. Men
verwisselde haar met een eenvoudige verandering in het Abc-Ieeren
en schrijven. Mijn einddoel, in alle vakken der menschelijke kunst
en van het menschelijke weten vaste en zekere fundamenten te zoeken;
mijn streven, de innerlijke kracht der kinderen eenvoudig en algemeen
voor elke kunst te versterken; en mijn rustig en onverschillig lijkend
afwachten der resultaten van maatregelen, die zich allengs van zelf
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ontwikkelen zouden - dat waren Spaansche sloten. Men vermoedde
niets en zag niets van dit alles; integendeel: waar ik kracht vormde,
daar vond men leegte. Men zei: de kinderen leeren niet lezen, wijl
ik ze goed leerde lezen; men zei: ze leeren niet schrijven, juist daarom, wijl ik ze goed leerde schrijven; en eindelijk zelfs: ze leeren niet
vroom te zijn, juist daarom, wijl ik alles deed om de eerste hinderpalen der vroomheid, die in de school gelegd worden, uit den weg
te ruimen en met name weersprak, dat het papegaaiachtig van buiten
leeren der Heidelbergsche Catechismus de eigenlijke leerwijze zou
zijn, volgens welke de Heiland getracht had, de wereld van het menschelijk geslacht tot godsvereering en tot zijn aanbidding in geest en
in waarheid te verheffen. Het is waar, ik heb het zonder schroom gezegd: God is niet een God, wien domheid en dwaling, God is niet een
God, wien huichelarij en zwetSen behaagt. Ik heb het zonder schroom
gezegd: de zorg om de kinderen juist te leeren denken, voelen en
handelen en de zegeningen van het geloof en de liefde in zich zelf
te ervaren en te genieten, vóór men hun de dingen der positieve religie
en haar nooit opgeloste strijdpunten als middel der verstandsvorming
en der geestesoefening in het geheugen prent, is niet tegen God en
niet tegen de religie. Maar ik mag het misverstand, waarvan ik bijna
het slaèhtoffer werd, den lieden niettemin niet euvel duiden; ze meenden het toch goed, en ik begrijp volkomen, dat bij de kwakzalverijen
van onze opvoedingskunsten mijn ruwe streven naar een nieuwen gang
menschen heeft moeten misleiden die, als veel andere, liever één visch
in hun vijver zien, dan een meer vol karpers achter den berg.

13. OVEREENSTEMMING OMTRENT DE HOOFDPUNTEN
DER METHODE (Il, 17).
Intusschen ging ik mijn weg en Krüsi nam aan mijn zijde steeds
meer in kracht toe.
De hoofdgezichtspunten, waarvan hij snel overtuigd was, die zich
echter heelemaal niet als gerijpte opvoedingswaarheden, maar als aanvankelijke opvattingen van zich steeds meer en steeds vaster ontplooiende opvoedingsgrondstellingen ontwikkelden, zijn vooral deze:
1. dat door een vast ingeprente, goedgeordende nomenclatuur een
algemeen fundament voor alle soorten van kennis kan worden gelegd,
aan welks draden kinderen en schoolmeester beide zich met elkaar,
zooveel als door zich zelf, geleidelijk, maar met vasten tred, in alle
takken van kennis tot duidelijk begrippen verheffen kunnen;
2. dat door de oefening in lijnen, hoeken en bogen, waarmee ik in
dezen tijd begon, een vastheid in de aanschouwing van alle dingen
voortgebracht en een kunstvaardigheid in de hand der kinderen gelegd
wordt, welker gevolgen er beslist toe leiden moeten, hun alles, wat
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binnen den kring hunner aanschouwingservaringen valt, helder en
geleidelijk duidelijk te maken;
3. dat de beoefening van het begin van het rekenen met werkelijke
voorwerpen of minstens met hun representeerende punten de fundamenten der rekenkunst in hun vollen omvang betrouwbaar leggen, en
hun verdere vorderingen tegen dwaling en verwarring verzekeren moet;
4. de door de kinderen uit het hoofd geleerde beschrijvingen van
gaan, staan, liggen, zitten, enz. toonden hem den samenhang der aanvangsgrondstellingen met het doel, dat ik er door zocht te bereiken,
de geleidelijke verduidelijking aller begrippen. Hij voelde spoedig, dat,
terwijl men den kinderen dingen, die hun zóó helder zijn, dat de
ervaring tot hun verdere verduidelijking niets meer kan bijdragen,
aldus beschrijven liet, ze daardoor deels van de aanmatiging, iets, dat
ze niet kennen, te willen beschrijven, afgehouden worden, deels echter
ook een vermogen krijgen moeten, dat ze in staat stelt, dit in den
heelen kring hunner aanschouwelijke kennis met eenheid, bepaaldheid,
kortheid en omvatting te doen.
5. Eenige woorden, die ik eens over den invloed mijner methode
tegen de vooroordeelen uitte, maakten'op hem een zeer sterken indruk.
Ik zei namelijk: waarheid, die uit aanschouwing ontspringt, maakt
het moeitevolle spreken en de velerlei drukte overbodig, die op dwaling
en vooroordeelen ongeveer dat uitwerken, wat klokgelui tegenover het
gevaar van het onweer uitwerkt, wijl zulk een waarheid bij de menschen
een kracht voortbrengt, die het binnendringen der vooroordeelen en
der dwaling in zijn ziel op allerlei wijzen zelf belet en ze daar, waar
ze hun door het eeuwige zwetsen van ons geslacht toch ter ooren komen,
in hen zoo geïsoleerd laat, dat ze bij hen in 't geheel niet dezelfde
gevolgen kunnen hebben, als bij de sleurmenschen van onzen tijd,
wien waarheid en dwaling, beide gelijk zonder aanschouwing met
bloote tooverwoorden, als door een laterna magica, in hun verbeeldingskracht geworpen werd. Deze uiting bracht hem tot de vaste
overtuiging, dat het mogelijk is, door het stille zwijgen mijner methode
tegenover dwaling en vooroordeelen wellicht meer te vermogen, dan
men tot heden door het grenzelooze spreken, dat men zich daartegen
veroorloofd, of juister, waaraan men zich schuldig gemaakt heeft, niet
vermocht.
6. Vooral ontwikkelde het plantenverzamelen, dat we den laatsten
zomer deden, zoowel als de gesprekken naar aanleiding daarvan, in
hem de overtuiging, dat de heele kring van kennis, die door onze
zinnen voortgebracht wordt, van de opmerkzaamheid op de natuur
en van de vlijt in het verzamelen en vasthouden van al datgene, wat
ze tot onze kennis brengt, afkomstig is.
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14. MOGELIJKHEID EENER NIEUWE
ONDERWIJSMETHODE (II, 18).
Al deze inzichten, verbonden met de hem steeds duidelijker geworden behoefte om alle onderwijsmiddelen en onderwijsvoorwerpen
met elkaar in harmonie te brengen, leidden hem tot de overtuiging
van de mogelijkheid der fundeering eener onderwijsmethode, waarin
de fundamenten van alle weten en alle kunnen zóó vereenigd zijn,
dat een schoolmeester eigenlijk slechts de methode van haar gebruik
behoefde te leeren, om zich zelf en de kinderen aan den draad ervan
tot alle doeleinden te verheffen, die door het onderwijs bereikt moeten
worden; dat bijgevolg bij deze manier geen geleerdheid, maar slechts
gezond verstand en instudeeren van de methode vereischt wordt, om
zoowel bij de kinderen soliede fundamenten van alle kennis te leggen,
als ook de ouders en onderwijzers door bloote mede oefening in deze
kennismiddelen tot een voor hen voldoende innerlijke zelfwerkzaamheid te verheffen.
15. OORZAKEN VAN DE SNELLE VORDERINGEN
DER LEERLINGEN (II, 19-23).
Hij was, zooals gezegd, zes jaar dorpsschoolmeester onder een zeer
groot getal kinderen van alle leeftijden, maar hij had de vermogens
der kinderen bij alle moeite, die hij zich gaf, nooit zóó zich zien ontwikkelen en nooit zóó tot die vastheid, zekerheid, omvattin5 en vrijheid zien komen, als waartoe ze zich hier verhieven. Hij zocht naar de
oorzaken en vele sprongen hem in het oog:
(1). Hij zag in de eerste plaats: dat de grondstelling, bij het gemakkelijkste te beginnen en dit, voor men verder gaat, tot volkomen
helderheid te brengen, daarna door trapsgewijze voort te gaan door
slechts een weinig;e aan het reeds volkomen geleerde toe te voegen, in
het begin van het leeren bij de kinderen een zelfgevoel en een krachtsbesef wel niet eigenlijk wekt, maar dit hooge getuigenis "an hun
onverzwakte natuurkracht toch bij hen levendig houdt. Men behoeft,
zegt hij, bij deze methode de kinderen slechts te leiden, maar nimmer
te drijven. Vroeger moest hij bij elke zaak, die hij ze leeren zou, steeds
zeggen: denkt toch na; herinnert ge u niet? Het kon niet anders zijn.
Als hij b.v. bij het rekenen vroeg: Hoe vaak is zeven in drie en zestig
begrepen? dan had het kind geen zinnelijken achtergrond voor het
antwoord en moest dit eerst met inspanning door nadenken opsporen;
nu, nà de methode, staan negenmaal zeven voorwerpen voor zijn oogen
en het heeft ze zóó als negen naast elkaar staande zevens leeren tellen;
bijgevolg heeft het over de vraag niets meer te denken, het weet,
uit wat het reeds geleerd heeft, stellig, wat men het nu, ofschoon
voor de eerste maal, vraagt, dat nl. zeven in drie en zestig negenmaal
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begrepen is. Zóó is het in alle vakken der methode. Als hij ze b.v.
vroeger er aan wennen wilde, de zelfstandige naamwoorden met
hoofdletters te beginnen, vergaten ze den regel, waarnaar ze zich
richten moesten, steeds weer; daar hij nu echter eenige bladen van onze
methodische dictionnaire als eenvoudige leesoefening met hen beoefende, zoo kwamen ze er van zelf op, deze reeksen met de hun
bekende substantieven uit zich zelf alphabetisch voort te zetten, welke
poging een volkomen bewustzijn van het onderscheid tusschen deze
woordsoort en alle andere onderstelt. Het is volkomen juist, de
methode is voor het kind in elk opzicht onvolkomen, waar het nog
op eenige wijze het aandrijven tot nadenken behoeft; zij is in elk
opzicht onvolkomen, waar een bepaalde oefening niet als van zelf en
zonder moeite volgt, uit wat het kind reeds weet.
(2). Hij bemerkte verder, dat de woorden en afbeeldingen, die ik
den kinderen bij het leeren lezen afzonderlijk voorlegde, op een geheel
andere wijze op hun ziel werkten, dan de samengestelde frazen, die
hun het gewone onderwijs voorzet. En terwijl hij deze frazen nu
zelf nader beschouwde, vond hij, dat ze zoodanig waren, dat de kinderen geen aanschouwelijk besef van de beteekenis hunner afzonderlijke woorden hebben konden; en in hun samenvoegingen geen eenvoudige, bekende bestanddeelen, maar een wirwar van onbegrijpelijke
verbindingen van onbekende dingen zagen, waarmee men ze tegen
hun natuur, boven hun krachten en door velerlei misleidingen er toe
brengt, zich in gedachtenreeksen in te werken, die hun niet alleen
in haar wezen geheel vreemd zijn, maar ook in een kunsttaal voorgedragen worden, welker beginselen aan te leeren ze nog niet eens
beproefd hebben. Krüsi zag, dat ik dit mengelmoes van ons schoolweten verwerp en mijn kinderen, even als de natuur den wilden,
steeds slechts een beeld voor de oogen plaats, en dan voor dit beeld
een woord zoek. Hij zag, dat deze eenvoud der methode bij hen geen
oordeelen en geen besluiten te voorschijn riep, daar hun hierdoor
niets als leerstelling of op een andere wijze noch met waarheid noch
met dwaling verbonden voorgedragen wordt, maar alles bloot als stof
tot aanschouwen en als een achtergrond voor toekomstige oordeelen
en besluiten en als een leidraad, aan welks hand ze zich dan zelf door
aanknooping hunner vroegere en toekomstige ervaringen verder
brengen zullen, in ze gelegd wordt.

16. KRUSI EEN GESCHIKT MEDEWERKER (11, 24).
Daar hij in den geest der methode het algemeene terugdringen
van alle kennismiddelen op de eerste beginpunten van elk vak, en
het geleidelijk aanknoopen van steeds slechts een kleine toevoeging
aan die beginpunten, wat dan weer een onafgebroken voortschrijden
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tot steeds verder gaande, nieuwe aanvullingen ten gevolge heeft,
erkende en steeds dieper inzag; werd hij dagelijks meer geschikt in
den geest dezer grondstellingen naast me te arbeiden en hielp hij
me spoedig een spelboek en een rekenvorm samenstellen, waarin deze
grondstellingen werkelijk gevolgd zijn.

17. NIEUWE MEDEWERKERS (1I, 25).
Hij wenschte in de eerste dagen zijner verbinding met mij naar
Bazel te gaan om Tobier, wien hij innig toegenegen was, Fischer's
dood en van zijn eigen tegenwoordigen toestand te vertellen. Ik greep
deze gelegenheid aan om hem te zeggen, dat ik voor mijn schrijverswerk noodwendig hulp noodig had en dat ik me zeer verheugen zou,
als het mogelijk was, mij met Tobier te verbinden, dien ik door zijn
briefwisseling met Fischer reeds kende. Ik zei hem tegelijk, dat ik
voor mijn doel even dringend een man noodig had, die kon teekenen
en zingen. Hij kwam te Bazel aan en sprak met Tobier; deze nam
bijna onmiddellijk het besluit aan mijn wensch te voldoen en kwam
na eenige weken naar Burgdorf; en daar Krüsi hem vertelde, dat ik
ook een teekenaar noodig had, dacht hij aan Buss, die het aanbod
even snel aannam. Beiden zijn thans acht maanden hier en ik geloof,
dat het u zal interesseeren hun op ervaring gegronde meening over
dit onderwerp nauwkeurig te lezen.
2. TOBLER (11, 25-35).
Tobler was in een aanzienlijk huis te Bazel vijf jaar huisonderwijzer.
Zijn meening omtrent den toestand mijner onderneming is, in verband met de opvatting zijner eigen hiermee samenhangende loopbaan,
naar zijn eigen verklaring de volgende:

1. ONVOLDOENDE RESULTATEN VAN EIGEN
ONDERWIJS (1I, 26) •
..Bij een zesjarige inspanning vond ik, dat het resultaat van mijn
onderwijs niet beantwoordde aan de verwachtingen, die ik mij daarvan
gemaakt had. De intensieve krachten der kinderen stegen niet in
reden mijner inspanning en zelfs niet, zooals ze naar de maat hunner
werkelijke kennis hadden moeten toenemen. Ook de bijzondere kennis,
die ik hun aanbracht, scheen mij niet den innerlijken samenhang en de
vaste, blijvende inwoning te verkrijgen, die ze werkelijk noodig had. ft
2. CRITIEK OP DE GEBRUIKTE BOEKEN (lI, 27).
"Ik gebruikte de beste onderwijsgeschriften van onzen tijd. Maar
deze waren deels uit woorden samengesteld, waarvan de kinderen zeer
weinige verstonden, deels zoo zeer met begrippen opgevuld, die boven
hun ervaringskring gingen en zoo heterogeen met de hun leeftijd
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eigen beschouwingswijze aller dingen, dat het onmetelijken tijd en
moeite kostte, het onverstaanbare daarin te verklaren. Dit verklaren
was echter zelf een lastige taak, waardoor voor hun werkelijke, innerlijke ontwikkeling niet meer bereikt werd, dan wanneer men hier en
daar een lichtstraal in een donkere' kamer of in de schaduw van een
dichten, ondoordringbaren nevel werpen kan. Dit was te meer het
geval, daar vele dezer boeken met hun beelden en voorstellingen tot
in de diepste diepten der menschelijke kennis afdaalden, of zich boven
de wolken en zelfs wel tot in den hemel der eeuwige heerlijkheid
verhieven, vóór ze den kinderen veroorloofden, hun voet op den
lieven bodem te zetten, waarop de menschen toch noodzakelijk eerst
staan moeten, als ze het gaan vóór het vliegen leeren en hun voor een
of andere verheffing vleugels groeien zullen:'

3. POGINGEN TER VERBETERING VAN
ZIJN ONDERWIJS (11, 28).
"Het donkere gevoel van dit alles bracht mij reeds vroeg tot pogingen
mijn jongere leerlingen met aanschouwelijke voorstellingen bezig te
houden, de grootere echter door socratiseeren tot duidelijke begrippen
te verheffen. Het eerste bewerkte, dat de kleinen allerlei kennis verwierven, welke kinderen op dezen leeftijd anders niet bezitten. Ik
wilde deze manier van onderwijzen vereenigen met de leervormen,
die ik in de beste boeken vond; maar alle boeken, die ik daarvoor
gebruiken wilde, waren geschreven op een manier, die dàt reeds
onderstelde, wat den kinderen eerst nog gegeven moest worden: de
taal. Daardoor had dan ook mijn socratiseeren met de oudere leerlingen het zichtbare gevolg, dat alle woordverklaringen, die deels niet
op een achtergrond van zaakkennis, deels in een taal gegeven worden,
van welker afzonderlijke deelen de kirtderen geen heldere voorstellingen bezitten, hebben en moeten hebben: wat ze heden begrepen,
dat ging na eenige dagen op een mij onbegrijpelijke wijze uit hun ziel
verloren, en hoe meer ik mij moeite gaf hun alles duidelijk te maken,
des te meer schenen ze hun vermogen te verliezen, het uit het duister,
waarin de natuur het verplaatst had, zelf te voorschijn te halen."
4. KENNISMAKING MET MIJN METHODE (11,29).
"Zoo voelde ik in mijn betrekking en mijn bedoelingen onoverkomenlijke hinderpalen voor mijn gang, en mijn gesprekken met
schoolonderwijzers en opvoeders in mijn omgeving versterkten nog
meer mijn overtuiging: dat zij, ongeacht de reusachtige opvoedingsbibliotheken, waarop onze eeuw prat gaat, met mij hetzelfde voelen
en bij hun bemoeiingen met hun leerlingen dagelijks in soortgelijke
ongelegenheid geraken. Ik voelde, dat deze moeilijkheden dubbel en
tienvoudig zwaar ook op de lagere onderwijzers drukken moesten, als
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niet een ellendige handwerksknoeierij ze voor dit gevoel geheel ongeschikt maakt. Ik leefde in warme, ofschoon nog donkere gevoelens
van deze leemten, die ik in het heele opvoedingswezen zag en zocht
met alle kracht naar middelen, om ze aan te vullen. Ik nam me thans
voor, deels uit ervaringen, deels uit opvoedingsgeschriften alle voordeelen en middelen te verzamelen, waardoor het mogelijk zou zijn,
de mij in 't oog vallende opvoedingsmoeilijkheden in alle leeftijden
van het kind te voorkomen. Toch voelde ik spoedig, dat mijn leven
niet voldoende zou zijn, om dit doel te bereiken. Ik had inmiddels
reeds heele boeken voor dit doel geschreven, toen Fischer mij in
verschillende brieven op Pestalozzi's methode opmerkzaam maakte en
bij mij het vermoeden wekte, dat hij wellicht zonder mijn middelen
tot het doel geraken kon, dat ik zocht; - ik dacht: mijn systematische
wetenschappelijke gang brengt mogelijk zelf de moeilijkheden voort,
die hem niet in den weg staan, en evenzoo, de kunst van onze eeuw
brengt de leemten zelf te voorschijn, die hij niet behoeft te vullen,
wijl hij deze kunst niet kent en niet gebruikt. Vele zijner middelen,
zooals b.v. het teekenen op leien en andere, schenen mij zoo eenvoudig, dat ik niet begrijpen kon, waarom ik niet reeds sinds lang
zelf daarop gekomen was. Het viel me op, dat hier benut werd, wat
reeds altijd voor de hand lag. Vooral trok mij naar zijn methode de
grondstelling: de moeders weer te vormen tot dat, waartoe ze door
de natuur zoo opvallend bestemd zijn; wijl ik bij mijn eigen pogingen
juist van deze grondstelling uitging."

5. NAAR BURGDORF (II, 30).
uDeze opvattingen werden door Krüsi's komst te Bazel versterkt,
die de Pestalozziaansche wijze van het leeren spellen, lezen en rekenen
in het meisjesinstituut aldaar practisch liet zien. Dominee F äsch en
Van Brunn, die het onderwijs en een deel der leiding van dit instituut
naar het eerste spoor van Pestalozzi's methode, die we echter nog niet
geheel kenden, georganiseerd hadden, zagen onmiddellijk den sterken
indruk, die het gezamenlijk lezen en spellen en het daarbij toegepaste
rhythme op de kinderen maakte, en het geringe materiaal, dat Krüsi
voor het rekenen en schrijven volgens deze manier meebracht, zoowel
als eenige proeven van een woordenboek, dat Pestalozzi tot eerste
leesboek voor kinderen bestemd had, toonden ons, dat deze methode
op diepe, psychologische fundamenten rust. Dit alles bracht mij snel
tot het besluit aan Pestalozzi's wenseh, mij met hem te vereenigen,
te voldoen."
6. EERSTE ERVARINGEN (II, 31).
uIk ging naar Burgdorf en vond bij den eersten aanblik van deze
in het beginstadium verkeerende onderneming mijn verwachtingen
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vervuld. Het zoo opvallend en algemeen zich uitend vermogen zijner
kinderen, zoowel als de eenvoud en veelzijdigheid der ontwikkelingsmiddelen, waardoor dit vermogen voortgebracht was, verwekten mijn
verbazing. Zijn absoluut geen notitie nemen van alle eigenlijke gebruikelijke schoolkunst; de eenvoud der beelden, die hij inprentte; de
scherpe onderscheiding van het innerlijke zijner onderwijsmiddelen
in deelen, die in ongelijke tijden en door progressieve middelen geleerd moesten worden; zijn verwerping van al het ingewikkelde en
verwarde; zijn woordelooze inwerking bloot op het intensieve van alle
ver:nogens; zijn vasthouden van dat woord, waarom het in elk oogenblik te doen was; en vooral de kracht, waarmee mij eenige zijner
onderwijsmiddelen, als een nieuwe schepp.ng, uit d? elementen der
kunst en der menschelijke natuur als van zelf schenen te voorsrhijn
te spruiten; - dit alles spande mijn opmerkzaamheid in de hoogste
mate."

7. OPGELOSTE BEZWAREN (II, 32).
"Een en ander in zijn proeven scheen mij weliswaar v. erkelijk
onpsychologisch, zooals b.v. het voorzeggen van moeilijke, verwarde
zinnen, welker eerste indruk het kind geheel duister moe~t zijn. Maar,
daar ik eenerzijds zag, met welke kracht hij de geleidelijke verduidelijking der begrippen voorbereidde, en hij mij anderzijds hieromtrent
antwoordde, dat de natuur zelf alle soorten van aanschouwingen eerst
in verwarde duisterheid voorlegt, ze echter daarna toch, weliswaar
geleidelijk, maar zeker tot klaarheid brengt; zoo vond ik daartegen
niets meer in te brengen; en wel te minder, daar ik zag, dat hij het
bijzondere zijner ondernemingen geen waarde toekende, maar veel
daarvan slechts probeerde om het te verwerpen. Hij zocht met veel
dergelijks bloot sterking der innerlijke kracht bij de kinderen en uitsluitsel over de fundamenten en grondstellingen, waarop het gebruik
dezer afzonderlijke middelen berustte. Ik liet mij daarom in het geheel
niet misleiden, als me bereids eenige zijner middelen nog in de wankele
zwakte van geïsoleerde beginproeven in het oog vielen; te minder,
daar ik mij er spoedig van overtuigde, dat het progressieve stijgen
ervan in hun natuur zelf lag. Werkelijk zag ik dit bij het rekenen
en teekenen, zoowel als in de fundamenteele middelen van zijn taalonderwijs."
8. VERHELDERD INZICHT (II,33).
"Thans werd mij dagelijks duidelijker, dat zijn afzonderlijke middelen door den samenhang van het geheel op alle, vooral echter
op de ontvankelijkheid der kinderen voor alle inwerken; en zoo zag
ik ze door dagelijksche toepassing, zelfs voor ze als grondstelling
uitgesproken werden, tot een rijpheid gedijen, die het doel, dat hij
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zocht, noodwendig voortbrengen moest. Hij rust met zijn proeven bij
geen dezer middelen vóór hij het bijna voor physiek onmogelijk houdt,
ze nog meer te vereenvoudigen en hun fundamenten nog dieper te
leggen. Dit opklimmen tot vereenvoudiging van het geheel en tot
vervolmaking van het bijzondere versterkte in mij het besef, dat ik
vroeger reeds donker had: dat alle middelen, die door een gecompliceerde kunsttaal de ontwikkeling van den menschelijken geest
trachten te bereiken, het beletsel van hun resultaat in zich zelf dragen;
en dat, als we de natuur in haar zelfwerkzaamheid, die ze in de ontwikkeling van ons geslacht toont, werkelijk steunen willen, alle opvoedings- en onderwijs middelen tot den uitersten eenvoud en op een
daarmee harmonieerende psychologische organisatie der spraakleer
teruggebracht moeten worden. Zoo werd mij allengs duidelijk, wat
hij met zijn indeeling der spraakleer wilde; waarom hij het rekenen
op het noodwendige en omvattende bewustzijn der grondstelling
terugbracht: dat alle rekenen niets anders is, dan de verkorting van
de vermoeiende uitdrukking: één en één en weer één is zoo en zooveel;
en evenzoo, waarom hij al het vermogen der kunst en zelfs het vermogen zich alle zinnelijke voorwerpen bepaald voor te stellen, bouwde
op de vroegtijdige ontwikkeling van de vaardigheid lijnen, hoeken,
vierhoeken en bogen te teekenen:'

9. DE OUDERS DE EERSTE ONDERWIJZERS (11, 34).
"Het was niet anders mogelijk: de overtuiging van de voordeelen
der zaak moest zich dagelijks versterken, daar ik het resultaat van
het algemeen gewekte en volgens deze grondstellingen geoefende vermogen tot meten, rekenen, schrijven en teekenen dagelijks zag. Dagelijks kwam ik meer tot de overtuiging, dat het werkelijk mogelijk is
het doel te bereiken, waarvan ik boven reeds zei, hoe het mijn eigen
arbeid bezield had, nl. de moeders weer tot dat te vormen, waartoe
ze door de natuur zoo opvallend bestemd zijn; en dat daardoor zelfs
de laagste trap van het gewone schoolonderwijs op de resultaten van
het genoten moederlijke onderwijs gebouwd kan worden. Ik zag een
algemeen, psychologisch middel voorbereid, waardoor elke huisvader
en elke huismoeder, die er neiging toe bezitten, in staat gesteld kunnen
worden, hun kinderen zelf te onderwijzen, en daardoor de gedroomde
noodzakelijkheid, den schoolonderwijzer door kostbare seminariums
en schoolbibliotheken gedurende een geruimen tijd op te leiden, wegvallen."
10. DE VEREDELING VAN HET MENSCHELIJK
GESLACHT (11, 35).
"In één woord: door den indruk van het geheel en de ononderbroken gelijkheid mijner ervaringen ben ik er toe gekomen, het geloof

OVER MENSCHELIJKE BRUIKBAARHEID

185

weer in mij te herstellen, dat ik in het begin mijner paedagogische
loopbaan met zooveel warmte in mezelf voedde, maar in den loop
ervan onder den last van de kunst en de hulpmiddelen van den tijd
bijna verloor - het geloof in de mogelijkheid eener veredeling van het
menschelijk geslacht:'
INTERMEZZO (111, 1-5).
1. OVER MENSCHELljKE BRUIKBAARHEID (lIl, 1-2).
Gij hebt nu Tobler's en Krüsi's oordeel over mijn V'ierk gelezen,
thans zend ik u nog dat van Buss. Gij kent mijn meening over de
verborgen krachten in de lagere standen. Welk een bewijs is Buss voor
deze opvatting! Wat is uit dezen man in zes maanden geworden 1
Toon Wieland 1) zijn proeve van een Abc der aanschouwing. Ik weet,
hoe hij zich interesseert voor alles, wat op den loop der ontwikkeling
van het menschelijk geslacht licht werpt; hij zal in deze proeve stellig
een opvallend bewijs vinden, op hoe velerlei wijzen verwaarloosde en
weggeworpen krachten door lichte hulp en opwekking gebruikt en
versterkt kunnen worden. Beste vriend 1 de wereld is vol bruikbare
menschen, maar mist lieden, die den bruikbaren man aanstellen. In
onze eeuw beperkt ieder zijn idee van de menschelijke bruikbaarheid
gaarne binnen zijn eigen huid, of breidt ze hoogstens uit over menschen, die hem zoo na liggen als zijn huid. Beste vriend 1 In ernst,
denk u deze drie mannen en wat ik met hen uitrichtte. Ik wilde, dat
ge hen en hun levensloop iets nauwkeuriger zoudt kennen. Buss zegt
u op mijn verzoek zelf iets daarvan.
2. TOBLER (lIl, 3).
Tobler's eerste opvoeding bestond in een totale verwaarloozing.
Op zijn twee en twintigste jaar vond hij zich plotseling, als door een
wonder, in wetenschappelijke systemen en in 't bijzonder in het
opvoedingsvak geworpen. Hij geloofde ze te verslinden, maar thans
ziet hij: ze verslonden hem en brachten hem, bij het voorgevoel van
de ontoereikendheid zijner onderwijsmiddelen, niettemin ertoe vol
vertrouwen den boekenweg te volgen, zonder zich den weg der aanschouwing, welks behoefte hij vermoedde, door de natuur zelf te
banen. Hij ziet het gevaar, waarin hij verkeerde, zich in een zee van
1) Wieland (1733-1813), beroemd Duitsch dichter en romancier, schreef o.a.
een belangrijk boek voor de opvoeding der vorsten, nl. de "ware geschiedenis":
"Der goldne Spiegel oder Die könige von Scheschian" (4 dIn. 1872). Dit werk, dat
meer de schaduwzijden van een slechte regeering dan de lichtzijden eener goede
leiding van den staat schildert en geenszins een boek voor de jeugd was, bezorgde
hem de benoeming tot gouverneur van den erfprins van Weimar, Karel August.
Wieland was de eerste, die, in zijn maandblad "Der teutsche Merkur", onder
den titel "Pestalozzi's paedagogische vondst" een aankondiging en geestdriftige
aanbeveling van "Hoe Geertrui haar kinderen onderwijst" gaf.
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duizend en duizend op ûch zelf verstandige zaken te verliezen,
zonder ooit voor de opvoeding noch voor de schoolvorming fundamenten te vinden, welker resultaten geen verstandige woorden en
verstandige boeken, maar, door het ontwikkelde denkvermogen, verstandige menschen zouden ûjn, en hij betreurt, dat hij niet op ûjn
twee en twintigste jaar, toen de boekenvlijt nog niet eens begonnen
was aan ûjn natuurlijke kracht te knagen, de baan reeds gevonden
heeft, die hij thans op ûjn dertigste jaar betreedt. Hij voelt diep, hoe
dit tusschentijdperk hem geschaad heeft; en het doet zijn hart en de
methode evenveel eer aan, dat hij zelf zegt: voor onwetende en ononderwezen menschen is het veel gemakkelijker ûch ten volle aan de
beginpunten ervan aan te sluiten en daarna onverward voort te gaan,
dan voor hem. Intusschen is hij ûjn overtuiging getrouw; zijn talenten
waarborgen hem zijn gang. Als hij zich door de moeilijkheden der
eenvoudige beginselen zal hebben doorgewerkt, dan zullen deze en
de voorafgaande kennis, die hij daarmee verbindt, het hem gemakkelijk maken, de methode aan de hoogere punten van het schoolonderwijs aan te sluiten, waartoe we tot heden nog niet gekomen zijn.

3. KRUSI (lIl, 4).
Krüsi kent ge en ge hebt de kracht gezien, die hij in zijn vak toont.
Ze is buitengewoon. Wie hem daarin beûg ziet, staat verbaasd. Hij
bezit in ûjn vak een zelfstandigheid, die slechts dien man niet opvalt,
die er zelf geen heeft; en toch stond hij, vóór hij de methode kende,
afgezien van zijn mechanischen schoolmeesterstact, in alle vakken zelfs
bij Buss ten achter, en hij zegt thans zelf: zonder kennis der methode
had hij het met alle streven naar zelfstandigheid nooit zoover gebracht,
op eigen beenen te staan, maar zou steeds een geleide en leiding
behoevende ondergeschikte van een ander gebleven zijn; en dat is zoo
geheel in strijd met zijn Appenzeller geest. Hij heeft een schoolpost
van f 500 afgeslagen en is in den bekrompensten toestand van zijn
tegenwoordige betrekking gebleven alleen, wijl hij dit voelde en inzag,
dat hij thans wel schoolmeester, maar dan ook nooit iets anders en
ook dit niet op een voor hem bevredigende wijze worden kon. Het
verwondert u niet, hoe hij tot deze zekerheid gekomen is: ûjn eenvoud
leidde hem ertoe; hij ging geheel in de methode op; de gevolgen zijn
natuurlijk en het is volkomen waar, wat TobIer zegt: "ze was hem
juist daarom gemakkelijk, wijl hij zonder kunst was, en leidde hem
juist daarom snel, wijl hij niets anders wist, maar kracht bezat."

4. MIJN EERSTELINGEN (lIl, 5).
Vriend! Heb ik geen reden, op de eerstelingen mijner methode
trotsch te zijn? - Al mogen, zooals ge mij voor twee jaar zei, de menschen nimmer zin hebben voor de eenvoudigste, psychologische ideeën,
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die haar ten grondslag liggen, als al haar vruchten dan maar mogen
zijn als deze eerstelingen. Lees thans ook Buss' opvatting en luister
dan verder naar mij.
3. BUSS (lIl, 6-26).

1. EERSTE ONDERWIJS (I11, 6-7) .
.. Mijn vader," zoo vertelt Buss, ..bekleedde in het theologische
stift in Tübingen een ambt en genoot daarbij vrije woning. Hij stuurde
mij van mijn derde tot mijn dertiende jaar naar de Latijnsche school,
waar ik leerde, wat op dezen leeftijd daarin geleerd werd. Ik hield
mij in dezen tijd buiten de school meestal bij studenten op, die er
genoegen in hadden met mij, een uiterst monteren knaap, hun spel
te spelen. Op mijn achtste jaar onderwees één hunner mij in klavierspelen; toen hij echter een half jaar later Tübingen verliet, hield mijn
onderwijs daarin op, en ik was in dit vak geheel aan me zelf overgelaten. Door volharding bracht ik het zoover, dat ik op mijn twaalfde
jaar zelfs een vrouwen een knaap in dit vak met het beste gevolg
onderwijs kon geven. Op mijn elfde jaar genoot ik ook onderwijs in
teekenen, en zette ik het aanleeren der Grieksche en Hebreeuwsche
taal, logica en rhetorica steeds voort. Het doel mijner ouders was
mij te laten studeeren en mij met dat doel Of aan de toen pas opgerichte academie der schoone kunsten en wetenschappen te Stuttgart, Of aan de leiding der professoren aan de universiteit te Tübingen
toe te vertrouwen."
2. GEEN ACADEMISCHE OPLEIDING (111, 8) •
..Aan de eerstgenoemde academie werden tot nu toe menschen uit
alle standen, deels tegen betaling, deels kosteloos, opgenomen. De
middelen mijner ouders lieten niet toe, ook maar een geringe som
aan mij te besteden. Met het oog hierop werd het verzoekschrift voor
een kostelooze toelating tot de academie opgesteld, dat echter met een
afwijzend antwoord, door Karel 1) zelf onderteekend, terugkwam. Dit
en de, voorzoover ik mij herinner, bijna gelijktijdige bekendmaking
van de beschikking, die alle zoons uit de middelste en laagste burgerklas van de studiën uitsloot, maakte een sterken indruk op mij. Mijn
jeugdige vroolijkheid verdween thans plotseling en daarmee alle moed
voor de studiën. Ik wijdde thans mijn krachten geheel aan het teekenen;
maar ook hierin werd ik na een half jaar weer onderbroken, daar mijn
onderwijzer wegens slechte handelingen de stad moest verlaten. En
zoo was ik thans zonder eenig middel en zonder uitzicht mezelf te
kunnen helpen, en bevond mij spoedig in de noodzakelijkheid, mij
in de werkplaats van een boekbinder te moeten verhuren."
1) Bedoeld wordt hertog Karel Eugenius van Wurttemberg

(t 1793).
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3. AMBACHTSGEZEL (IlI, 9) •
..Mijn stemming was tot onverschilligheid gedaald. Ik aanvaardde
het handwerk, zooals ik elk ander aangenomen zou hebben om door
de verstrooiing, die de voortdurende bezigheid met de handen schonk,
alle denken aan mijn jeugddroomen in me zelf te kunnen uitdooven.
Ik kon het niet. Ik werkte, maar was onuitsprekelijk onbevredigd en
voedde heftige gevoelens tegen het onrecht van een macht, die me
tegen de gewoonte van den voorafgaanden tijd, alleen omdat ik uit
de lagere standen was, buitensloot van de middelen eener opleiding
en van verwachtingen en vooruitzichten, voor de bereiking waarvan
ik reeds een groot deel van mijn jeugd gebruikt had. Niettemin voedde
ik mij met de hoop mij door mijn handwerk zelf middelen te verschaffen, om de mij niet bevredigende handenarbeid te kunnen laten
varen en ergens in te halen, wat ik noodwendigerwijs bij dien arbeid
verliezen moest:'
4. TE BAZEL (IlI, 10) .
.. Ik maakte reizen; maar de wereld was mij te eng. Ik werd melancholiek en ziek, moest weer naar huis, beproefde opnieuw van mijn
beroep af te komen en meende met het weinige van muziek, dat ik
nog kende, in Zwitserland mijn noodzakelijk levensonderhoud te vinden.
Ik ging naar Bazel en hoopte gelegenheid te vinden, daar onderwijs
te kunnen geven; maar mijn vorige toestand bracht me een zekere
schuchterheid bij, die me alle eerste stappen, die tot geldverdienen
leiden, bedierf. Ik had niet den moed iets te zeggen van dat alles,
wat men zeggen moet, om van de lieden, zooals ze ûjn, te verkrijgen,
wat ik zocht. Een vriend, die mij toevallig in deze verlegenheid aantrof, verzoende mij voor het oogenblik met mijn boekbinderij; ik ging
weer in een werkplaats; maar droomde ook weer van den eersten dag
af, waarop ik mij daarin neerzette, van de mogelijkheid bij tijd en
gelegenheid iets anders voor mij te vinden, ofschoon ik tegelijk overtuigd was, dat ik in muûek en teekenen te ver achter was, om me daardoor een zekere zelfstandigheid te kunnen verschaffen. Om tijd te
winnen, mij hierin beter te kunnen oefenen, verwisselde ik spoedig
mijn eerste plaats met een andere, won daardoor werkelijk twee uur
daags voor mezelf en vond kennissen, die mij mijn oefeningen verlichtten:'
5. NAAR BURGDORF (lIl, 11-12) •
.. Ik leerde onder anderen ook Tobier kennen, die het verdriet, dat
in mij knaagde, spoedig bemerkte en mij uit mijn toestand wenschte
te verlossen. Ook dacht hij dadelijk aan mij, toen Krüsi hem mededeelde, dat voor Pestalozû's opnieuw te organiseeren onderwijsmethode een mensch vereischt werd, die teekenen en muûek verstond.
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Het bewustzijn van de achterlijkheid in mijn ontwikkeling en in mijn
teekenen en de hoop, gelegenheid te vinden om mij in beide verder te
kunnen brengen, deden in mij het besluit rijpen naar Burgdorf te
gaan, ofschoon ik door verschillende lieden gewaarschuwd werd, niet
met Pestalozzi in verbinding te treden, daar deze een halve zot zou
zijn, die nooit recht wist, wat hij wilde. 1 ) Men staafde deze sage nog
met velerlei: b.v. hij zou eens in met stroo vastgebonden schoenen te
Bazel gekomen zijn, omdat hij zijn gespen aan een bedelaar voor de
poort gegeven had. Ik had "Leendert en Geertrui" gelezen en geloofde
dus aan die gespen; maar dat hij een dwaas zou zijn, dat wilde er niet
bij me in. Kortom - ik wilde het probeeren:'

6. EERSTE ONTMOETING MET PESTALOZZI (III, 12).
"Ik kwam te Burgdorf. Zijn eerste verschijning bracht mij nauwelijks in verbazing. Hij kwam met losse kousen, zichtbaar bestoft en
als volstrekt uitgeput met Ziemssen 2), die juist ook aangekomen was
om hem te bezoeken, uit een bovenvertrek naar mij beneden. Ik kan
het gevoel niet beschrijven, dat ik op dat oogenblik ondervond; het
naderde bijna het medelijden, dat toch met verbazing verbonden was.
Pestalozzi - en wat ik zag! - zijn welwillendheid, zijn vreugde over
mij onbekende, zijn bescheidenheid, zijn eenvoud en de uitputting,
waarin hij voor me stond, alles sleepte me in een oogwenk mee. Zóó
zag ik nog niemand mijn hart zoeken, maar zóó heeft ook nog niemand
mijn vertrouwen gewonnen."
7. DE METHODE LEERT ZICHZELF TE HELPEN (III, 13).
"Den volgenden morgen kwam ik in zijn school en zag aanvankelijk
werkelijk niets dan een schijnbare wanorde en een mij mishagend
gewoel. Maar daar de warmte, waarmee Ziemssen den vorigen dag
over Pestalozzi's plannen sprak, mijn opmerkzaamheid reeds vooraf
gewekt had, zoo zette ik mij ook spoedig over dezen indruk heen,
en het duurde niet lang, voor mij juist eenige voordeelen van deze
leerwijze opvielen. Toch geloofde ik aanvankelijk, dat het te lang verwijlen bij één punt de kinderen te veel ophoudt; toen ik echter de
volkomenheid zag, waartoe hij zijn kinderen in de eerste aanvangspunten hunner oefeningen bracht, scheen mij het rondfladderen en
het sprongen maken, dat mij de onderwijsgang mijner jeugd veroorloofde, voor de eerste maal in een nadeelig licht en wekte in mij de
gedachte, dat, als men mij in de eerste aanvangspunten zoo lang en
zoo vast geketend had, ik daardoor in staat gesteld zou zijn, mij bij
1) "Ik vind natuurlijk, dat de openbare uiting van dit deel van mijn meening
ongepast is. Maar Pestalozzi wilde het en eischte beslist een vrijmoedige weergave van den indruk, dien hij en alles op mij gemaakt heeft."
2) Deze Ziemssen werd later directeur van een kweekschool voor onderwijzers
te Greifswald (een Oostzeestadje zuidelijk van Rügen).
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het voortschrijden naar de hoogere punten zelf te kunnen helpen en
bijgevolg mij te verheffen boven alle levensongemakken en alle melancholie, waarin ik me thans gestort had gezien:'

8. ONTSTAAN VAN HET ABC DER
AANSCHOUWING (IlI, 14).
"Deze gedachte stemt ook geheel met Pestalozû's grondstelling
overeen: de menschen door ûjn methode er toe te brengen ûch zelf
te kunnen helpen, daar hen, zooals hij zegt, op Gods aarde niemand
helpt en niemand helpen kan! Ik huiverde, toen ik deze plaats uit
.. Leendert en Geertrui" den eersten keer las. Maar het is mijn levenservaring, dat den mensch op Gods aarde niemand helpt en niemand
helpen kan, als hij niet ûch zelf te helpen vermag. Het was me thans
duidelijk, dat de leemten, die ik voor mijn doel niet vullen kon, haar
oorzaak hadden in de zwakte en oppervlakkigheid, waarmee ik het
kunstvak, waarin ik thans werken Zou, had geleerd, zonder dat ik
mij in iets, waarvan ik inzag, dat het van de fundamenten der kunst
uitging, ooit deze fundamenten zelf bewust was. Weliswaar richtte ik
mijn opmerkzaamheid met inspanning op het vak, waarin Pestalozû
thans hulp van mij verwachtte, maar toch kon ik het eigenaardige
van zijn inzicht in het teekenen langen tijd niet begrijpen, en wist
aanvankelijk totaal niet, wat hij wilde, toen hij me zei: "Lijnen, hoeken
en bogen zijn het fundament der teekenkunst:' Om mij dit te verklaren zei hij: "de menschelijke geest moet ook hierin van donkere
aanschouwingen tot duidelijke begrippen verheven worden:' Maar ik
kon mij in 't geheel niet voorstellen, hoe dit door het teekenen geschieden zou. Hij zeide: dit moet door de verdeelingen van den vierhoek en den boog en door de afzondering hunner deelen tot aanschouwbare en vergelijkbare eenheden bereikt worden. Ik beproefde deze
verdeelingen en vereenvoudigingen te vinden, maar ik kende de aanvangspunten van het eenvoudige niet, en bevond mij bij mijn bemoeiingen hiervoor spoedig in een zee van op ûch zelf staande figuren,
die op zich zelf weliswaar eenvoudig waren, maar niets minder dan
de regelen van den eenvoud, die Pestalozû zocht, verduidelijkten.
Hij kon ongelukkigerwijze noch schrijven, noch teekenen, ofschoon hij
juist ûjn kinderen in beide op een mij onbegrijpelijke wijze ver gebracht had. Kortom - ik begreep hem maandenlang niet, en wist
maandenlang niet, wat met de aanvangstijnen, die hij me voorteekende,
voor ûjn doel te maken zou ûjn, tot ik eindelijk bespeurde, dat ik
minder weten moest, dan ik werkelijk wist, of minstens mijn weten
voor een keer als het ware uit me zelf wegwerpen moest, om tot de
eenvoudigste punten af te dalen, waarvan ik nu wel zag, dat ûj ûjn
kracht waren, ofschoon ik hem nog niet onmiddellijk volgen kon.
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Het werd mij moeilijk. Eindelijk bracht me het steeds meer gerijpte
inzicht, hoe ver zijn kinderen het bij het volharden bij zijn aanvangspunten brachten, toch ertoe met geweld in het inn~rlijke van mijn
opvatting der voorwerpen geheel tot deze punten af te dalen, vanwaar
ik zijn kinderen zich tot het vermogen verheffen zag, dat ze toonden.
Toen ik op dit punt stond, was mijn proeve van een Abc der aanschouwing in een paar dagen voltooid."

9. VORM EN VOORWERP (III, 15).
,.Het was gereed en ik wist nog niet, wat het was, maar het eerste
inzicht in zijn wezen had op mij de grootste uitwerking. Ik wist vroeger
niet, dat de kunst slechts uit lijnen bestaat. Thans stond plotseling
alles, wat ik zag, tusschen lijnen, die hun omtrek bepaalden. Ik had
in mijn voorstelling de omtrekken nooit van het voorwerp gescheiden;
thans maakten ze zich in mijn verbeeldingskracht alle daarvan los en
vielen binnen meetkunstige vormen, die mij elke afwijking haarscherp
lieten zien. Maar zooals ik in het begin slechts dingen zag, zag ik
thans slechts lijnen, en ik geloofde, dat deze onvoorwaardelijk en tot
het einde van haar geheelen omvang tot volmaaktheid toe met de
kinderen beoefend moesten worden, vóór men hun werkelijke voorwerpen ter nabootsing, of ook slechts ter beschouwing voorleggen
mocht. Maar Pestalozzi dacht deze teekenregels in verband met zijn
geheele doel en in verband met de natuur, die geen deel der kunst
in den menschelijken geest op zich zelf laat staan. Hij had de bedoeling
de kinderen van de wieg af een dubbele rij van figuren voor te leggen,
deels in het boek voor de eerste kindsheid, deels in voorbeelden voor
zijn meetkunstige vormen. Hij wilde met de eerste de natuur te hulp
komen en taal- en zaakkennis door voorstellingen van de natuur zelf
bij de kinderen zoo vroeg mogelijk ontwikkelen; en met de tweede
de regels der kunst met de aanschouwing der kunst vereenigen en het
bewustzijn van den reinen vorm en van de voorwerpen, die daarin
pasten, door hun naast-elkander-plaatsing in den geest der kinderen
wederkeerig ondersteunen; en eindelijk de kunstvaardigheid een geleidelijken, psychologischen voortgang verzekeren, doordat ze bij elke
lijn, die ze volkomen in staat zijn te teekenen, onmiddellijk ook voorwerpen ter toepassing vinden, welker volmaakt richtige teekening
werkelijk niets anders zou zijn, dan een herhaling van de meetkunstige
vormen, die ze volkomen in hun macht hebben."
10. DE LIJNEN SLECHTS HULPMIDDEL (III, 16-17).
"Ik vreesde het aanschouwingsvermogen bij de kinderen door het
voorleggen van figuren te verzwakken, maar Pestalozzi wilde geen
onnatuurlijk vermogen; hij zei eens: "De natuur geeft het kind geen
lijnen, ze geeft het slechts voorwerpen en de lijnen moeten het slechts
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gegeven worden, opdat het de dingen juist aanschouwe, maar de dingen
moeten het niet ontnomen worden, zoodat het de lijnen alleen ziet:'
En een anderen keer geraakte hij over het gevaar der verwerping van
de natuur terwille van de lijnen zoo in ijver, dat hij ronduit zei: ..God
beware mij om terwille van deze lijnen en van de gansche kunst den
menschelijken geest te verwarren en tegen de aanschouwing van de
natuur te verharden, zooals afgodenpriesters hem met bijgeloovige
leeren verwarren en tegen de aanschouwing van de natuur verharden."
Ik begreep het eindelijk en vond in het plan van beide boeken volkomen overeenstemming met den gang der natuur en slechts zooveel
kunst als noodig is, om de natuur op den menschelijken geest z66
te laten inwerken, als de ontwikkeling van zijn aanleg het werkelijk
vereischt."
71. HET ABC DER AANSCHOUWING
EEN KUNSTTAAL (111, 18) •
.. Ik verkeerde vroeger nog in een verlegenheid. Pestalozzi zei me,
dat men den kinderen deze omtrekken moet leeren lezen als woorden
en de afzonderlijke deelen der bogen en hoeken met letters benoemen,
zoodat hun samenvoeging z66 duidelijk uitgedrukt en op papier gebracht kan worden, als een woord door de samenvoeging der letters.
Deze lijnen en bogen zouden een Abc der aanschouwing en daardoor
het fundament van een kunsttaal worden, waardoor de verscheidenheid van alle vormen niet alleen tot het helderste bewustzijn gebracht,
maar zelfs haarscherp met woorden bepaald kon worden. Hij rustte
niet, voor ik hem begreep. Ik zag, dat ik hem moeite gaf; het deed
me leed, maar het was vergeefsch; zonder zijn geduld was er niets
van ons Abc der aanschouwing gekomen:'
12. DE METHODE LEERT ZICH JUIST UIT
TE DRUKKEN (111, 19-20) •
..Eindelijk gelukte het. Ik begon met de letter a; het was, wat hij
wilde; en nu volgde het één uit het ander, zoodat ik, om zoo te zeggen,
geen moeite meer had. De zaak was eigenlijk in de voltooide teekeningen
reeds gereed, maar de moeilijkheid was, dat ik mij over dat, wat ik
werkelijk wist, niet eens uitdrukken kon en zelfs de uitdrukkingen
van anderen daarover niet verstond. Het is echter ook een van de
belangrijkste resultaten der methode, dat door haar dit kwaad zal
worden verholpen. De spraakkunst wordt daarin geheel aan de kennis,
die ons natuur en kunst verschaffen, verbonden en de kinderen komen
zoover, zich met elken stap van hun kennis daarover bepaald te kunnen
uitdrukken."
13. GEMIS VAN DUIDELIJKHEID IN DE UITING (111, 21) •
.. Het was onder ons onderwijzers een algemeene ervaring, dat we
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niet op dit punt staan, ons zelf over zaken, die we in haar ganschen
omvang kennen, bepaald en nauwkeurig te kunnen wtdrukken. Ook
Pestalozzi vond het zeer moeilijk om bij de uiteenzetting van zijn denkbeelden over opvoedingsdoeleinden steeds de woorden te vinden, die
bepaald uitdrukk-en, wat hij zeggen wilde. Dit gebrek aan bepaalde
taal was het werkelijk ook, waardoor ik in mijn vak zoolang in het
duister rondtastte en Pestalozzi'~ grondstellingen hiervan niet inzag
en niet inzien kon:'

14. VOORDEELEN VAN HET ABC DER
AANSCHOUWING (lIl, 22) •
..Nadat ik echter deze moeilijkheden overwonnen had, was ik in
alle opzichten spoedig aan het doel en zag dagelijks meer de voordee1en der methode in. Ik zag vooral in, hoe het Abc der aanschouwing
door de bepaalde taal, die het den kinderen voor de voorwerpen der
aanschouwing en der kunst geeft, hun in dezelfde mate een veel nauwkeuriger gevoel voor juistheid en evenredigheid verschaffen moet; en
in 't algemeen, hoe menschen, die in den omvang der taal met eenige
kunst en zorgvuldigheid geleid zijn geworden, zelf door de bloote,
juiste kennis van de namen der voorwerpen ertoe komen, deze zelf
gemakkelijker en met meer bepaaldheid te onderscheiden en tot een
vaster bewustzijn van hun onderscheidende kenmerken zekerder komen
moeten, dan het dengenen, die niet zoo geleid worden, ooit mogelijk
worden kan. De ervaring bevestigde mijn vermoeden, dat ik hieromtrent had. Kinderen beoordeelden deze onderscheidingen, waar ze ze
aantroffen, juister dan mannen, die het teekenen en meten van jongsaf
beoefenden, en de vooruitgang van deze hun kracht was bij velen zoo
sterk, dat hij zich in 't geheel niet met de gewone vorderingen, die
kinderen in deze vakken maken, liet vergelijken:'

15. VAN TEEKENEN NAAR TAAL EN REKENEN (lIl, 23) •
.,Ofschoon ik eerst de gehee1e methode slechts door het medium
van mijn vak en in den beperkten invloed, dien ze daarop oefende,
in 't oog vatte, zoo kwam ik door de inspanning en de zorgvuldigheid,
waarmee ik bij al deze beperking daarin arbeidde, niettemin stap voor
stap ertoe, de soortgelijkheid van haar invloed ook op andere vakken
niet slechts te vermoeden, maar allengs zelf in te zien en te begrijpen;
en zoo leerde ik thans aan den beperkten draad van mijn onderwijsvak, het teekenen, inzien, hoe het mogelijk is, door de psychologie
der spraakkunst, door het geleidelijke voortschrijden der onderwijsmiddelen van klank tot woord en van woord tot taal evenzoo op de
voorbereiding van duidelijke begrippen te werken, als door den voortgang van lijnen tot hoeken en van hoeken tot vormen en van vormen
tot bepaalde voorwerpen. Ik begreep thans denzelfden gang bij het
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rekenen. Ik had tot nu toe elk getal zonder bepaald besef van zijn
eigenlijke waarde of inhoud slechts als een op zich zelf staande bijzonderheid opgevat, zooals ik vroeger de voorwerpen der kunst zonder
afzonderlijk besef van hun bepaalden omtrek en van hun verhoudingen,
dat is, van hun inhoud, beschouwde. Thans was ik mij elk getal in
mijn voorstelling zinnelijk bewust als het geheel van zijn bepaalden
inhoud; en ik zag daardoor ook in dit vak den vooruitgang, dien de
kinderen bij deze leiding maakten; en ik zag tegelijk van hoeveel
belang het voor elk vak der kunst is, dat het onderwijs daarin gemeenschappelijk van getal, vorm en woord uitgaat. Zooals ik het stilstaan
van mijn vak door gebrek aan taal inzag, zóó zag ik thans het onvolledige ervan bij het ontbreken van het rekenen. Ik zag namelijk in
eIken vorm, dat het kind de bijzondere deelen ervan zich niet kan
voorstellen, zonder ze te kunnen tellen; evenzoo dat, als het zich
niet bepaald bewust is, dat b.v. het getal 4 uit vier eenheden samengesteld is, het ook niet begrijpen kan, hoe de op zich zelf staande
figuur in vier deelen gedeeld kan worden."
16. DE METHODE EEN VLIEGWIEL (III, 24).
"Zoo ontwikkelde zich uit de klaarheid, waartoe mijn vak mij thans
eIken dag als het ware door mezelf meer en meer bracht, de overtuiging, dat de methode het vermogen, zich in elk vak door ûch zelf
verder te helpen, door haar invloed op den menschelijken geest bij
de kinderen algemeen voortbrengt en waarborgt, en op zich zelf
werkelijk een vliegwiel is, dat slechts aan den gang gebracht moet
worden, om zijn verderen loop door ûch zelf te vinden. Ik vond dit
niet alleen zoo. Honderd menschen kwamen, zagen en zeiden: ,Dat
kan niet mislukken.' Boeren en boerinnen zeiden: ,Dat kan ik ook
met mijn kind thuis doen.' En ze hadden gelijk."
17. DE METHODE EEN SPEL (III, 25).
"De gansche methode is voor een ieder een spel, zoodra hij den draad
van haar aanvangspunten in de hand krijgt, die hem waarborgt niet meer
op zijwegen te verdwalen, welke de kunst voor het men schelijk geslacht
alleen moeilijk maken, daar ze hem van den vasten bodem, waarop haar
fundamenten alleen kunnen ruSten, van de natuur zelf, afleiden. Deze
eischt. van ons volstrekt niets, wat ons niet gemakkelijk wordt, als
wij het op den rechten weg en slechts aan haar hand zoeken."
18. HERLEEFDE VERWACHTINGEN (III, 26).
"Ik heb nog dit eene hieraan toe te voegen: De kennis der methode
heeft de opgewektheid en de kracht mijner jeugd weer grootendeels
in mij hersteld, en weer verwachtingen voor mij en het menschelijk
geslacht verlevendigd, die ik sinds lang en tot op dezen tijd als droomen beschouwde en in strijd met mijn hart van me wierp."

TWEEDE DEEL. DE ELEMENTAIRE METHODE.
(BRIEF IV-XIV).

I. HET ONDERWIJS (BRIEF IV-XII).
A. INZICHT EN KENNIS (IV-XI).
1. GRONDSTELLINGEN (IV-V).

,. EEN EIGENAARDIGE TOESTAND (IV, 1).

V

RIEND! Gij hebt thans de mannen leeren kennen, die nu met mij
samenwerken; maar ik bezat ze niet van het begin van mijn aanwezigheid in Burgdorf af; ik zocht ze niet eens in dit begin. Ik gevoelde mij, sinds ik Stanz verliet, zoo verjaagd en vermoeid, dat zelfs
de ideeën van mijn oude plannen voor de volksopvoeding in mij
begonnen te verschrompelen, en ik mijn tegenwoordige oogmerken
wilde beperken tot bloote, geïsoleerde, op z;ich zelf staande verbeteringen der bestaande schoolnarigheden. Het z;ijn ook alleen de nood
en de omstandigheid, dat ik dit niet eens vermocht, die mij weer in
het eenige spoor terugdrongen, waadangs het wezen van mijn oorspronkelijk doel bereikbaar is. Intusschen arbeidde ik vele maanden
binnen de perken, waarin mij de verschrompeling van mezelf binnen
lokte. Het was een eigenaardige toestand: ik met mijn onwetendheid
en. ongeoefendheid, maar ook met mijn omvattingsvermogen en met
mijn eenvoud van laagsten winkelschoolmeester; en van den anderen
kant dezelfde mensch in hetzelfde oogenblik bovendien - onderwijsverbeteraar en wel in de eeuw, waarin sedert het tijdperk van Rousseau
en Basedow een halve wereld voor dit doel in beweging gebracht was.
Ik wist van dat, wat deze allen deden en wilden, ook geen syllabe, slechts zooveel zag ik, dat de hoogere punten van het onderwijs of
juister het hoogere onderwijs zelf hier en daar tot een volmaaktheid
gebracht is, welker glans mijn onwetendheid, als het zonlicht een vleermuis, verblindde. Ik vond zelfs de middelste trappen van het onderwijs boven de sfeer van mijn kennis verheven, en zag zelfs z;ijn laagste
punten af en toe met een mierenvlijt en mierentrouw bearbeid, welker
verdienste en resultaat ik op geen manier miskennen kon.

2. ONDEUGDELIJKHEID VAN HET ONDERWIJS (IV, 2).
Als ik dan echter het geheel van het onderwijsV\'ezen, of juister
het onderwijswezen als een geheel en in verband met den werkelijken,
waren toestand van de massa der individuën, die onderwezen moesten
worden, beschouwde, dan scheen me zelf het weinige, dat ik bij al
mijn onwetendheid niettemin kon doen, nog oneindig meer dan dat,
wat ik zag, dat het volk hierin werkelijk geniet; en hoe meer ik dit
laatste (het volk) beschouwde, des te meer vond ik, dat wat in de
ervoor bestemde boeken als een machtige stroom schijnt te vloeien.
zich, als men het in het dorp en in het schoolvertrek bez;iet, oplost
in een nevel, welks vochtig duister het volk noch nat maakt, noch droog
aat, en het anderz;ijds noch de voordeelen van den dag, noch die van
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den nacht waarborgt. Ik kon het mij niet verhelen: het schoolonderwijs,
zooals ik het werkelijk gegeven zag, deugt voor het groote algemeen
en voor de laagste volksklasse zooveel als heelemaal niet.

3. HET SCHOOLONDERWIJS EEN HUIS MET
DRIE VERDIEPINGEN (IV, 3).
Zoover als ik het kende, kwam het mij voor als een groot huis, welks
bovenste verdieping wel in hooge, volkomen kunst straalt, maar slechts
door weinig menschen bewoond is; op de middelste wonen er dan
reeds meer, maar ze missen trappen, waarop ze op een menschelijke
wijze naar de bovenste kunnen klimmen, en als eenigen mogelijk
lust toonen in hun noodtoestand op een eenigszins dierlijke wijze
naar de bovenste verdieping te klauteren, dan slaat men hen, waar
men het ziet, tamelijk algemeen op de vingers en hier en daar zelfs
wel een arm of een been in tweeën, dat ze bij dit omhoogklauteren
inspanden; in de derde, onderste, eindelijk woont dan een tallooze
menschenschaar, die op zonneschijn en gezonde lucht volmaakt hetzelfde recht hebben als de hoogere ; maar ze wordt niet slechts in het
weerzinwekkende duister van vensterlooze krotten aan zich zelf overgelaten, maar men maakt hun door blinddoeken en begoochelingen
de oogen zelfs tot opblikken in deze hoogere verdieping ongeschikt. I)
4. HET GENEESMIDDEL DER SCHOOLKWALEN (IV, 4).
Vriend! Deze opvatting der dingen leidde me natuurlijk tot de
overtuiging, dat het een belangrijke en dringende zaak is, de schoolkwalen, die de groote menschenmassa van Europa ontzenuwen, niet
alleen te pleisteren, maar ze in haar wortel te genezen; dat bijgevolg
halve maatregelen hierin zoo gemakkelijk tot een tweede portie vergift
konden worden, waarmee men de gevolgen der eerste niet alleen niet
kon stuiten, maar zeker verdubbelen moest. Dit wilde ik dan wel
niet. Intusschen begon zich dagelijks meer het gevoel in mij te ontwikkelen, dat het V\lerkelijk onmogelijk is, de schoolkwalen in 't groot
en duurzaam te verhelpen, als men er niet toe komen kan, den mechanischen vorm van alle onderwijs te onderwerpen aan de eeuwige
wetten, volgens welke de menschelijke geest zich van de zinnelijke
aanschouwingen tot duidelijke begrippen verheft.
5. GEVAAR VAN HALFHEID (IV, 5).
Dit gevoel, dat zooals gezegd, dagelijks sterker in mij werd, leidde
me ook tot gezichtspunten, die het gehee1e opvoedingswezen omvatten; en daartoe, dat - ofschoon ik juist toen in mijn innerlijkste
1) Pestalozzi doelt hier op de geaardheid der onderwijsinstellingen voor de
verschillende standen: de bovenste verdieping representeert het onderwijs aal). de
hoogere standen, de middelste dat aan den burgerstand, de onderste dat aan het
gewone volk.
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stemming een muis geleek, die door de kat in haar gat verschrikt,
thans nauwelijks er meer uit kijken durft - ik niettemin moest inûen,
dat het enghartig.! halve plan mijner tegenwoordige verschrompeling
aan de behoeften van het schoolwezen niet alleen niet voldeed, maar
bij gemakkelijk optredende omstandigheden hier en daar zelfs nog
ertoe leiden kon, den armen kinderen naast de gewone portie opium,
die ze zoo dikwijls tusschen de vier schoolwanden slikken moeten,
nog een tweede te doen slikken.

6. EEN UITGEBREIDE ONDERNEMING (IV, 6).
Maar ook zonder zooveel te vreezen, mishaagde mij het doode niets
mijner geïsoleerde schoolmeesterij dagelijks meer; en ik scheen mij
bij mijn pogingen werkelijk in het geval te bevinden van een zeevaarder, die, daar hij ûjn harpoen verloren heeft, thans met den
haak probeeren wilde walvisschen te vangen. Het ging natuurlijk niet.
Hij moest, ook al zou hij onderwsschen met man en muis te gronde
gaan, weer een harpoen in de hand nemen, of de walvischvangst
geheel opgeven; en ik, zood ra ik begon iets ruimer te voelen, wat er
noodig zou zijn, om aan de dringende behoefte van mijn doel te voldoen en de grondstellingen van het onderwijs met den gang der natuur
geheel in overeenstemming te brengen, bevond mij in hetzelfde geval.
De aanspraken der natuur op mijn vak ::.tonden thans niet meer
geïsoleerd, ze stonden in vollen samenhang voor mijn oogen, en ik
moest, al zou ik ook als de walvischvaarder ondertusschen met man
en muis te gronde gaan, Of de gedachte iets, en zij het ook slechts het
geringste, in mijn vak werkelijk te verrichten, opgeven, Of den samenhang der natuur, waarheen hij mij ook leiden mocht, respecteeren.
Ik deed het laatste; vertrouwde mij nog eenmaal en wel nog eenmaal
blindelings aan haar leiding toe en wierp mij, nadat ik bijna een jaar
als willooze winkelschoolmeester de bloote Abc-kar geduwd had,
plotseling in een onderneming, die niet minder dan den grondslag
van een weeshuis, van een kweekschool voor onderwijzers en van een
pensionaat omvatte, maar ook voor het eerste jaar een voorschot
vorderde, waarvan ik toen niet voorûen kon, ook slechts het tiende
deel in mijn handen te krijgen.
7. GELOOF AAN HET MENSCHENHART (IV, 7-8).
Maar het ging. Vriend! Het gaat en moet gaan. Er ligt een diepe
ervaring in mij: het menschenhart en zelfs het misleide regeeringshart,
dat onder zekere omstandigheden het hardste onder alle menschenharten is, houdt het niet uit, een groot en zuiver streven van de menschelijke offervaardigheid, als zijn bloemknoppen voor ûjn oogen tot
open bloei gekomen ûjn, hulpeloos te ûen ver::.machten en in zich
1;elf te gronde gaan - en Gessner! eenige mijner begin proeven zijn tot
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rijpende Huchten gedijt. Vriend! De mensch is goed en wil het goede;
hij wil slechts daarbij ook wèl zijn, als hij het doet; en als hij slecht
is, dan heeft men hem zeker den weg versperd, waarop hij goed wilde
zijn. 0, het is een verschrikkelijk ding met die wegversperring! - en
ze is zoo algemeen, en de mensch is daarom ook zoo zelden goed!
Maar niettemin geloof ik eeuwig en algemeen aan het menschenhart
en ga thans in dit geloof mijn bodemloozen weg, alsof hij een Romeinsche gepleisterde weg ware.
8. IDEEENGANG OVER DE MECHANISCHE VORMEN VAN
HET ONDERWIJS (IV, 8).
Maar ik wilde u in den chaos van den ideeën gang inleiden, waardoor ik mij heenwerken moest, om over de mechanische vormen van
het onderwijs en hun onderschikking onder de eeuwige wetten der
menschelijke natuur mij in mezelf licht te verschaffen. Vriend! Ik wil
u tot dit doel eenige plaatsen afschrijven uit het bericht, waarin ik
voor ongeveer een half jaar aan eenige vrienden mijner instelling verslag deed over mijn proef, en die mijn ideeëngang veelzijdig verduidelijken. 1)
9. DEKUNST MOET AANSLUITEN BIJ DE NA TUUR (IV, 9).
"De mensch," zei ik in dit geschrift, "wordt slechts door de kunst
mensch; maar hoever ze ook gaat, deze leidster van ons zelf, die we
ons zelf geschapen hebben, toch moet ze in haar geheele doen vast
aansluiten aan den eenvoudigen gang der natuur. Wat ze ook ooit
bereikt, en hoe koen ze ons boven den staat en zelfs boven het recht
van ons dierlijk bestaan verheft, ze is toch niet in staat, aan het wezen
van den vorm, waardoor ons geslacht zich van verwarde aanschouwingen tot duidelijke begrippen verheft, ook maar een haar toe te
voegen. Ze moet het ook niet. Ze vervult haar bestemming tot onze
veredeling werkelijk slechts daardoor, dat ze ons in dezen en geen
anderen vorm ontwikkelt; en werpt ons, zoodra ze het in een anderen
vorm beproeft te doen, in zoovet in elk geval in den niet- humanen
toestand terug, waaruit ons te verheffen ze door den Schepper onzer
natuur bestemd is. Het wezen der natuur, waaruit de vorm der ontwikkelingswijze, dien ons geslacht behoeft, ontspruit, is op zich zelf
onverwoestbaar en eeuwig en van de kunst is en moet het zijn haar
eeuwig en onverwoestbaar fundament. Ook ziet elke niet-oppervlakkige onderzoeker haar in haar hoogsten glans niet anders dan als
een verheven huis, dat door een onmerkbare samenvoeging van losse
kleine deelen zich boven een groote, eeuwig staande rots verheven
1) Hier wordt bedoeld het bericht, dat Pestalozzi over zijn grondstellingen en
methode samenstelde voor de "Gesellschaft von Freunden des Erziehungswesens"
en dat later door Niederer werd gepubliceerd onder den titel ,,Die Methode, eine:
Denkschrift Pestalozzi's".
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heeft en zoo lang het daarmee op zijn innigst verbonden is, er onverwoestbaar op rust; maar ook plotseling instort en in het niets der kleine
deelen, waaruit het ontstond, uiteenvalt, als de band tusschen hem
en de rots ook maar een weinig verbroken wordt. Zoo onmetelijk het
resultaat der kunst op zich zelf en in zijn ganschen omvang is, zoo
klein en onmerkbaar is in elk geval het bijzondere, dat de kunst aan
den gang der natuur toevoegt, of juister op het fundament ervan
opbouwt. Haar maatregelen tot ontwikkeling onzer vermogens beperken zich werkelijk hiertoe, dat ze dat, wat de natuur ons verstrooid,
op grooten afstand en in verwarde verhoudingen voorlegt, in een
engeren kring en in regelmatige rijen samenvat en onzen vijf zinnen
in verhoudingen nader brengt, die onze uiterlijke en innerlijke gevoeligheid voor alle indrukken verlichten en versterken, en onze zinnen
zelfs daartoe verheffen, ons de voorwerpen der wereld dagelijks talrijker, duurzamer en juister voor te stellen. Ook berust haar gansche
kracht op de overeenstemming van haar invloed en haar werkingen
met de werkelijke werkingen der physische natuur zelf - haar geheele
doen is met dat dezer natuur een en hetzelfde:'

10. DE GANG DER NATUUR (IV, 10-12) •
.,Mensch! Boots het na, dit doen van de hooge natuur, die uit de
kern zelfs van den grootsten boom eerst slechts een onwaarneembare
kiem drijft, maar dan door evenzoo onmerkbare als dagelijks en urelijks vlietende toevoegsels eerst den grondslag van den stam, dan dien
der hoofdtakken en eindelijk dien der zijtakken tot aan de uiterste
twijg toe, waaraan het vergankelijke loof hangt, ontplooit. Zie dat
werken der hooge natuur, hoe ze elk op zich zelf gevormde deel verzorgt en beschermt en elk nieuw aan het gewaarborgde leven van het
oude aansluit. Merk op, hoe haar glanzende bloesem zich uit weinig
ontwikkelde knoppen ontplooit; hoe deze dan de bloemrijke glans van
zijn eerste leven snel verliest en als zwakke, maar in den gansehen
omvang van haar wezen volkomen gevormde vrucht eIken dag steeds
iets, maar iets werkelijks, toevoegt aan dat, wat ze reeds is, en zoo
maandenlang stil wassend aan den voedenden tak hangt, tot ze geheel
gerijpt en in al haar deelen voltooid van den boom valt. Merk op,
hoe moeder natuur reeds bij het ontplooien der eerste omhoogstijgende spruiten ook de kiem der wortels ontvouwt en het edelste
deel van den boom diep in den schoot der aarde ingraaft, hoe ze anderzijds den onbeweeglijken stam diep uit het wezen van den wortel,
de hoofdtakken diep uit het wezen van den stam en de zijtakken diep
uit het wezen der hoofdtakken ontwikkelt en alle, ook de zwakste
uiterste deelen voldoende, maar geen, geen enkele onnutte, onevenredige en overtollige kracht geeft:'
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11. ALGEMEENE GANG VAN HET ONDERWIJS (IV, 13).
Het mechanisme der zinnelijke menschelijke natuur is in zijn wezen
aan dezelfde wetten onderworpen, volgens welke de physische natuur
algemeen haar krachten ontplooit. Volgens deze wetten moet alle
onderwijs het belangrijkste van een leervak onuitroeibaar diep in
het wezen van den menschelijken geest inprenten, dan het minder
belangrijke slechts geleidelijk maar met onafgebroken kracht aan het
belangrijke aanknoopen en al haar deelen, tot aan het uiterste van
het vak in een levenden, maar evenredigen samenhang er mee
vasthouden. 1)
12. GRONDSTELLINGEN VOOR EEN ALGEMEENE
PSYCHOLOGISCHE METHODE (IV, 14).
Ik trachtte nu de wetten, waaraan de menschelijke geestesontwikkeling krachtens haar eigen natuur moet worden onderworpen, te
ontdekken; ik wist, dat ze dezelfde moesten zijn als die der physische
zinnelijke natuur en geloofde daarin stellig den draad te vinden, waaruit
zich een algemeene ps}chologische onderwijsmethode laat spinnen.
Mensch! zei ik in het droomend zoeken van dezen draad tot mezelf,
zooals ge in elke physische rijping het resuitaat der geheel, in al haar
deelen, voltooide vrucht erkent, zoo acht geen menschelijk oordeel
rijp, dat u niet als een resultaat eener in alle deelen voltooide aanschouwing van het te beoordee1en voorwerp in tt oog valt; beschouw
integendeel elk oordeel, dat vóór een voltooide aanschouwing bij een
mensch rijp schijnt, als niets anders dan als een van den boom gevallen, wormstekige en slechts daarom rijp schijnende vrucht. 2)
1. Leer daarom in de eerste paats uw aanschouwingen ordenen en
het eenvoudige voltooien, voor ge tot iets samengestelds voortschrijdt.
Tracht in elke kunst de kennis zóó te rangschikken, dat elk nieuw
begrip slechts een kleine, bijna onmerkbare toevoeging is tot diep
ingeprente, en u zelf onvergetelijk gemaakte vroegere kennis.
2. Breng verder alle werkelijk bijeenbehoorende dingen in uw
geest in juist dien samenhang, waarin ze zich in de natuur werkelijk
bevinden; plaats alle bijkomstige dingen in uw voorstelling onder de
belangrijke, en vooral den indruk, dien de kunst u ervan geeft onder
1) Zeer duidelijk staat Pestalozzi hier op het standpunt reeds door Ratichius
(1571-1635) ingenomen en later door Comenius (1592-1670) in zijn "Groote
Onderwijsleer" uitvoerig behandeld, dat de onderwijskunst bij haar maatregelen
de uitwendige natuur als richtsnoer moet nemen.
2) De hier geschetste gedachtengang verheft Pestalozzi's onderwijsmethode, die
volgens den in de beide voorgaande paragrafen ontwikkelden slechts een "natuurlijke" zou zijn, een die analoog aan de uitwendige, physische natuur te werk gaat,
tot een "psychologische", een methode, die haar voorschriften in overeenstemming
brengt met de inwendige, psychische natuur. De vader van deze psychologische
methode is Rousseau (1712-1778).
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dien der natuur en haar werkelijke waarheid, en geef geen zaak in
uw voorstelling een grooter gewicht, dan ze naar verhouding voor uw
geslacht in de natuur zelf heeft.
3. Versterk en verduidelijk de indrukken van belangrijke zaken
daardoor, dat ge ze u door de kunst nader brengt, en ze door verschillende zinnen op u laat werken. Erken voor dit doel bovenal de
wet van het physische mechanisme, die de betrekkelijke kracht aller
inwerkingen afhankelijk maakt van de physische nabijheid of verte
van elk uw ûnnen treffend voorwerp. Vergeet nimmer, dat deze
physische nabijheid of verte in elk geval oneindig veel bepaalt met
betrekking tot het positieve uwer opvattingen en over uw omstandigheden, uw plichten en uw deugd zelf.
4. Beschouw alle werkingen der physische natuur als onvoorwaardelijk noodzakelijk, en erken in deze noodzaak het resultaat harer
kracht, waarmee ze de heterogeen schijnende elementen van haar stof
tot voleinding van haar doel met elkander vereenigt, en laat de kunst,
waarmee ge door het onderwijs op uw geslacht werkt, evenzoo de
resultaten, die ze nastreeft, tot physische noodwendigheid verheffen,
zoodat in al uw doen zelfs het nog zoo heterogeen schijnende middel
wordt ter bereiking van hetzelfde hoofddoel.
5. Maar rijkdom en veelûjdigheid in prikkel en speelruimte veroorzaken, dat de resultaten der physische noodwendigheid algemeen
het stempel der vrijheid en zelfstandigheid dragen.
Laat ook gij de resultaten der kunst en van het onderwijs, terwijl
ge ze tot noodwendigheid tracht te verheffen, door rijkdom en veelzijdigheid in prikkel en speelruimte het stempel der vrijheid en zelfstandigheid dragen.
13. ALLE KENNIS GAAT VAN ONS ZELF UIT (IV, 14).
Al deze wetten, waaraan de ontwikkeling der menschelijke natuur
onderworpen is, draaien in haar ganschen omvang om één middelpunt, ze draaien om het middelpunt van ons gansche bestaan, en dat
zijn we zelf. Vriend, alles wat ik ben, alles wat ik wil en alles wat ik
moet, gaat van mezelf uit. Zou ook niet mijn kennis van mezelf uitgaan?
14. OORSPRONG DER GRONDSTELLINGEN (V, 1).
Ik heb ze u meegedeeld, deze afzonderlijke stellingen, waaruit,
zooals ik geloof, de draad eener algemeene en psychologische onderwijsmethode kan worden gesponnen. Ze bevredigen me niet; ik voel
het, ik ben niet in staat het wezen der natuurwetten, waarop deze stellingen rusten, in haar eenvoud en in haar gansche omvatting op te
stellen. Zooveel zie ik, dat ze gezamenlijk een drievoudige bron hebben.
15. DE EERSTE BRON (V, 2).
De eerste dezer bronnen is de natuur zelf, krachtens welke onze
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geest zich van donkere aanschouwingen tot duidelijke begrippen verheft.
Uit deze bron vloeien de volgende grondstellingen, die als grondslagen der wetten, welker natuur ik naspeur, erkend moeten worden.
1. Alle dingen, die mijn zinnen aandoen, zijn voor mij slechts inzooverre middel om tot juiste inzichten te komen, als hun verschijningsvormen mij vooral hun vast, onveranderlijk wezen vóór hun veranderlijken, afwisselenden toestand of hun hoedanigheid in de zinnen
doen vallen - ze zijn omgekeerd voor mij inzooverre bronnen der
dwaling en der misleiding, als hun verschijningsvormen mij vooral
hun toevallige hoedanigheden vóór hun wezen in de zinnen doen
vallen.
2. Aan elke,< den menschelijken geest ter voltooiing harer indruk
ingeprente en onuitwischbaar gemaakte aanschouwing, sluiten zich met
groot gemak en vrijwel onwillekeurig een gansche stoet van aan deze
aanschouwing meer of minder verwante nevenbegrippen aan.
3. Voor zoover nu het wezen van een zaak met onevenredig sterkere
kracht in uw geest ingeprent is dan haar hoedanigheden, leidt u het
organisme uwer natuur door zich zelf met betrekking tot deze zaak
dagelijks van waarheid tot waarheid; voor zoover daarentegen de veranderlijke hoedanigheid van een zaak onevenredig sterker dan haar
wezen in uw geest ingeprent is, leidt u het organisme uwer natuur
omtrent deze zaak dagelijks van dwaling tot dwaling.
4. Door het samenvoegen van dingen, welker wezen hetzelfde is,
wordt (I) uw inzicht omtrent de innerlijke waarheid ervan werkelijk
en algemeen verruimd, verscherpt en verzekerd, (11) de eenzijdige,
overheerschende indruk van hoedanigheden van op zich zelf staande
voorwerpen ten voordeele van den indruk, die hun wezen op u maken
moet, verzwakt, (111) het verwarren van uw geest door de geïsoleerde
kracht van op zich zelf staande indrukken van hoedanigheden voorkomen en (IV) gij voor het gevaar bewaard (1) in een gedachtelooze
vermenging van de buitenzijde der dingen met hun wezen, en daardoor
(2) in een overdreven aanhankelijkheid en voorliefde voor een zaak,
die een beter inzicht u als bijzaak doet kennen, en (3) in de phantastische vulling van het hoofd met zulke bijzaken te vallen.
Het kan niet anders zijn, hoe meer de mensch zich wezenlijke,
omvattende en algemeene opvattingen der dingen eigen gemaakt heeft,
des te minder kunnen bekrompen, eenzijdige opvattingen hem omtrent het wezen van zijn voorwerp misleiden; hoe minder hij daarentegen in een omvattende aanschouwing der natuur geoefend is, des
te gemakkelijker kunnen bijzondere opvattingen van een veranderlijken toestand eener zaak de essentiëele opvatting ervan in hem verwarren en zelfs uitwisschen.
5. Ook de ingewikkeldste aanschouwing bestaat uit eenvoudige
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gronddeelen. Als ge u in deze tot een bepaalde klaarheid gebracht
hebt, dan wordt u het ingewikkeldste eenvoudig.
6. Met hoe meer zinnen gij het wezen of de verschijningsvormen
eener zaak onderzoekt, des te juister wordt uw kennis ervan. Dit schijnen mij de grondstellingen van het physische mechanisme,
die uit de natuur van onzen geest zelf voortvloeien. Daarbij sluiten"
zich de algemeene wetten van dit mechanisme zelf aan, waarvan ik
nu nog slechts deze aanstip: Voltooiing is de grootste wet der natuur;
al het onvoltooide is niet waar.
16. DE TWEEDE BRON (V, 3).
De tweede bron dezer physisch mechanische wetten is de met dit
aanschouwingsvermogen algemeen saamgeweven zinnelijkheid mijner
natuur. Deze schommelt in al haar doen tusschen de neiging alles te
kennen en alles te weten, en die, alles te genieten, die den drang naar
weten en kennis stilzet, heen en weer. Als bloote physische kracht
wordt de traagheid van mijn geslacht door zijn wijsneuzigheid verlevendigd, en zijn neuswijsheid daarentegen door zijn traagheid stilgezet. Maar noch het verlevendigen van het eene, noch het stilzetten
van het andere, heeft op zich zelf meer dan physiche waarde; daarentegen als zinnelijk fundament van mijn weetlust heeft het eerste, en
als zinnelijk fundament der koelheid in het oordeelen heeft het tweede
een hoogere waarde. Wij komen door de onmetelijke aantrekkelijkheid,
die de boom der kennis voor onzen zinnelijke natuur heeft, tot al
ons weten, en door het traagheidsprincipe, dat aan ons gemakkelijk,
oppervlakkig rondvliegen van aanschouwing tot aanschouwing paal en
perk stelt, rijpt de mensch veelzijdig tot waarheid, vóór hij ze uitspreekt. Maar onze waarheidsamphibieën weten niets van dit rijpen;
- ze kwekken de waarheid, vóór ze haar vermoeden, laat staan ze
kennen; ze kunnen niets anders: ze missen zoowel de kracht der
viervoeters om op vasten bodem te staan, als de vinnen der visschen
om over afgronden te zwemmen, en de vleugels der vogels, om zich
naar de wolken te verheffen. Ze kennen het willooze aanschouwen
der dingen evenmin als Eva, en hebben daarom bij hun onrijp waarheidsverdraaien met haar hetzelfde lot.
17. DE DERDE BRON (V, 4).
De derde bron van deze physisch-mechanische wetten ligt in de
verhouding van mijn uitwendigen toestand tot mijn kenvermogen. De
mensch i~ aan zijn bed gebonden, en als hij het aan honderd draden
hangt en met honderd cirkels omschrijft, wat doet hij meer dan de
spin, die haar nest ook aan honderd draden hangt en met honderd
cirkels omschrijft? En wat is het verschil tusschen een iets grootere
en een iets kleinere spin? Het wezen van haar doen is: ze zitten alle
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in het middelpunt van den cirkel, dien .ze omschrijven. Maar de
mensch kiest niet eens .zelf het middelpunt, waarin hij warrelt en
weeft, en hij erkent als bloot physisch we.zen alle waarheid der wereld
over tt geheel slechts naar de mate, als de dingen der wereld, die hem
ter aanschouwing komen, het middelpunt naderen, waarin hij warrelt
en weeft, en meestal, buiten .zijn toedoen, warrelen en weven moet. 1)
2. DE ELEMENTAIRE MIDDELEN VAN
HET ONDERWIJS (VI).

1. TOEPASSING VAN DE GRONDSTELLINGEN
OP DE LEERVAKKEN? (VI, 1).
Vriend! Ge .ziet toch minstens de moeite, die ik me geef, om de
theorie van mijn gang duidelijk te maken. Laat de.ze moeite mij tot
een soort van verontschuldiging strekken, als ge voelt, hoe weinig het
me gelukt is. Ik ben voor het eigenlijke philosopheeren in den waren
.zin des woords reeds sedert mijn twintigste jaar te gronde gericht 2);
gelukkigerwijs behoefde ik voor de practische uitvoering van mijn plan
geen soort van die philosophie, die me .zoo lastig voorkomt. Ik leefde
op elk punt, waarop ik stond, tot de hoogste spanning mijner .zenuwen
in den kring, waarin ik werkte; wist, wat ik wilde; had geen .zorg voor
den dag van morgen en voelde, met betrekking tot de dingen, die mij
vooral interesseerden, .zoo ongeveer op elk oogenblik, wat dit vereischte. En als mijn verbeeldingskracht mij vandaag honderd schreden
verder dreef, dan ik vasten bodem vond, dan ging ik morgen de.ze
honderd schreden weer terug. Dit gebeurde me dui.zend en dui.zend
maal. Dui.zend en dui.zend maal geloofde ik me mijn doel nader,
maar vond dan weer plotseling, dat dit gewaande doel slechts een
nieuwe berg is, waartegen ik stoot. Zoo ging het mij, vooral toen de
grondstellingen en wetten van het physisch mechanisme me helder
begonnen te worden. Ik dacht thans onmiddellijk, dat er nu niets
meer noodig was, dan .ze eenvoudig op de leervakken, die de ervaring
van jaardui.zenden het menschelijke geslacht ter ontwikkeling van .zijn
vatbaarheden aan de hand gedaan had, en die ik als de elementen van
alle kunst en alle weten aan.zag, op schrijven, le.zen, rekenen, en.z.
toe te passen.
1) Vergelijk met het hier gezegde het elfde en twaalfde aphorisme van "De
avondstonde" •
2) De onzekere uiterlijke omstandigheden, waarin Pestalozzi na zijn twintigste
jaar verkeerde, hebben hem van de philosophie, waarmee hij er vóór kennis had
gemaakt, vervreemd. Toch was naar zijn eigen getuigenis die vroeger verworven
philosophische kennis voldoende om zijn werk "philosophisch te steunen, zooals
de onvoltooide empirische proeven van geen mensch nog ondersteund geworden
zijn."
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2. DE LEERVAKKEN NIET DE ELEMENTEN
VAN ONDERWIJS EN KUNST (VI, 2).
Maar zoodra ik dit beproefde, ontwikkelde zich allengs de door
een zich steeds uitbreidende ervaring gevestigde overtuiging, dat deze
leervakken in 't geheel niet als elementen der kunst en van het onderwijs beschouwd kunnen worden; dat ze integendeel onder veel algemeenere opvattingen geplaatst moeten worden. Maar het besef dezer
voor het onderwijs zoo belangrijke waarheid, die zich door de bewerking dezer vakken in mij ontwikkelde, verscheen mij gedurende
langen tijd slechts in geïsoleerde gezichtspunten, en steeds alleen in
verband met het afzonderlijke vak, waarmee elke afzonderlijke ervaring
samenhing. - Zoo vond ik bij het lezenleeren de noodzakelijkheid
het onder het spreken-kunnen te plaatsen; en in de pogingen om de
middelen te vinden de kinderen te leeren spreken, de grondstelling:
deze kunst aan de opeenvolging te knoopen, waarmee de natuur van
den klank tot het woord en van dit slechts geleidelijk tot de taal voortschrijdt. - Zoo vond ik anderzijds in de pogingen schrijven te 1eeren,
de behoefte der onderschikking van deze kunst onder het teekenen,
en in de pogingen te leeren teekenen de aansluiting en onderschikking
dezer kunst aan en onder die van het meten. Zelfs ontwikkelde het
spellenleeren in mij de behoefte van het boek voor de eerste kindsheid, waardoor ik mij verstoutte de zaakkennis van drie- en vierjarige
kinderen ver boven de kennis van zeven- en achtjarige schoolkinderen
te verheffen. Maar deze ervaringen, die me zeer zeker practisch tot
bepaalde, op zich zelf staande hulpmiddelen van het onderwijs leidden, lieten me toch voelen, dat ik mijn zaak nog niet in zijn waren
omvang en innerlijke diepte ken.
3. DE OERVORM DER GEESTELIJKE
ONTWIKKELING (VI, 3-4).
Ik zocht lang een algemeenen psychologischen oorsprong van al
deze kunstmiddelen van het onderwijs, daar ik overtuigd was, dat het
slechts daardoor mogelijk zou zijn, den vorm te vinden, waarin de
ontwikkeling der menschheid door het wezen der natuur zelf bepaald
wordt. Duidelijk was: deze vorm is in de algemeene inrichting van
onzen geest gegrondvest, krachtens welke ons verstand de indrukken,
die de zinnelijkheid van de natuur ontvangt, in zijn voorstelling tot
eenheid, d.i. tot een begrip opvat, en dit begrip dan allengs tot duidelijkheid ontwikkelt. Elke lijn, elke maat, elk woord, zei ik tot mezelf,
is een resultaat van het verstand, dat door gerijpte aanschouwingen
voortgebracht wordt, en als middel tot progressieve verduidelijking
onzer begrippen moet worden beschouwd. Ook is alle onderwijs in zijn
wezen niets anders dan dit; zijn grondstellingen moeten daarom van den
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onveranderlijken oervorm der ontwikkeling van den menschelijken
geest geabstraheerd worden. Alles komt daarom aan op de nauwkeurigste
kennis van dezen oervorm. Ik vatte daarom de beginpunten, waaruit
deze geabstraheerd moet worden, steeds weer opnieuw in 't oog.

4. ALGEMEENE GANG VAN ONZE KENNIS (VI, 5).
De wereld, zei ik in deze droomende zelfgesprekken tot me zelf,
ligt ons als een in elkander stroomende zee van verwarde aanschouwingen voor oogen; de zaak van het onderwijs en van de kunst is hetals door haar onze aan de hand der bloote natuur voor ons niet snel
genoeg voortgaande ontwikkeling werkelijk en zonder nadeel voor ons
versneld worden zal- dat ze de verwardheid, die in deze aanschouwing
ligt, opheft, de dingen van elkander afzondert, de soortgelijke en saamhoorige in haar voorstelling weer vereenigt, ze alle ons daardoor duidelijk maakt, en na voltooide helderheid ervan in ons tot duidelijke
begrippen verheft. En dit doet ze, terwijl ze ons de in elkander vloeiende,
verwarde aanschouwingen afzonderlijk voor den geest roept, dan ons
deze afzonderlijke aanschouwingen in verschillende veranderlijke toestanden voor oogen plaatst, en ze eindelijk met den ganschen kring
van ons overig weten in verband brengt. Bijgevolg gaat onze kennis
van verwardheid tot bepaaldheid, van bepaaldheid tot helderheid, en
van helderheid tot duidelijkheid over.
5. DE WET DER NABIJHEID EN VERTE (VI, 6).
Maar de natuur houdt zich in haar voortschrijden tot deze ontwikkeling bestendig aan de groote wet, die de helderheid mijner kennis
van de nabijheid of verte der voorwerpen, die mijn zinnen aandoen,
afhankelijk maakt. Alles wat u omgeeft, komt uw zinnen, ceteris
paribus 1), in dien graad verward voor, en is u in dien graad moeilijk
u zelf helder en duidelijk te maken, als het van uw zinnen verwijderd
is; daarentegen komt alles u in dien graad bepaald voor, en is in dien
graad gemakkelijk helder en u duidelijk te maken, als het uw vijf
zinnen nabij ligt. Gij zijt als physisch-Ievend wezen zelf niets anders
dan uw vijf zinnen; bijgevolg moet de helderheld of duisterheid uwer
begrippen absoluut en wezenlijk van de nabijheid of verte stammen,
waarin alle uitwendige dingen de vijf zinnen, d.i. u zelf of het middelpunt, waarin zich uw voorstellingen in u zelf vereenigen, aandoen 2).
1) Ceteris paribus, als al het andere gelijk blijft.
2) De "physische nabijheid" wordt hier als eenige voorwaarde voor de helderheid der aanschouwing voorgesteld, wijl Pestalozzi in de aanschouwing het uitsluitende product van de zinnelijkheid, van de werkzaamheid der zinnen, ziet. Daar
de aanschouwing echter het versmeltingsproduct van zinnelijk en herinneringsmateriaal is, is de voldoende quantiteit en qualiteit van dit laatste evenzeer als
voorwaarde voor de helderheid der aanschouwing op te vatten. Waar het herinneringsmateriaal in voldoende mate en hoedanigheid voorhanden is, kan ook het
verwijderde een heldere aanschouwing schenken.
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6. DE KENNIS VAN ONS ZELF (VI, 7).
Dit middelpunt van al uw aanschouwingen, gij zelf, is u zelf een
voorwerp uwer aanschouwing; alles, wat ge zelf zijt, is u gemakkelijker
helder en duidelijk te maken, dan alles, wat buiten u is; alles, wat
ge van u zelf voelt, is op zich zelf een bepaalde aanschouwing; slechts
wat buiten u is, kan een verwarde aanschouwing voor u zijn; bijgevolg
is de gang uwer kennis, voorzoover hij u zelf raakt, een trap korter
dan voorzoover hij van iets buiten u uitgaat. Alles, wat ge u van u
zelf bewust zijt, dat bent ge u bepaald bewust; alles wat ge zelf kent,
dat is in u zelf, en op zich zelf door u zelf bepaald; bijgevolg opent
de weg naar duidelijke begrippen zich langs deze baan gemakkelijker
en zekerder, dan langs eenige andere, en onder alles, wat helder is,
kan thans niets helderder zijn dan de helderheid van de grondstelling:
de kennis der waarheid gaat bij den mensch van de kennis van zich
zelf uit.
7. GETAL, VORM EN TAAL DE ELEMENTEN
VAN HET ONDERWIJS (VI, 8).
Vriend! Zoo warrelden de levende, maar duistere ideeën van de
elementen van het onderwijs lang in mijn ziel, en zoo schilderde ik
ze in mijn bericht, zonder dat ik ook toenmaals nog een doorloopenden
amenhang tusschen hen en de wetten van het physische mechanisme
ontdekken kon; en zonder dat ik in staat was, de aanvangspunten met
zekerheid vast te stellen, waarvan de rijen van onze kunstopvattingen,
of juister de vorm zou uitgaan, waarin het mogelijk was, de ontwikkeling der menschheid door het wezen harer natuur zelf te bepalen; tot eindelijk, en dat nog pas kortgeleden, als een deus ex
machina de gedachte: de middelen der verduidelijking van al onze
aanschouwingskennis gaan van getal, vorm en taal uit - me plotseling
over dat, wat ik zocht, een nieuw licht scheen te werpen.
8. DRIE GEZICHTSPUNTEN (VI, 9).
Ik richtte eens tijdens het langdurige streven naar mijn doel, of
juister tijdens het dwalende ronddroomen over dit onderwerp, mijn
aandacht heel eenvoudig op de manier, waarop een ontwikkeld mensch
in elk bijzonder geval zich gedraagt en gedragen moet, als hij een of
andere zaak, die hem verward en duister voor oogen gesteld wordt,
behoorlijk uiteenzetten en zich geleidelijk verhelderen wil. Hij zal in
dit geval telkens zijn oog op de volgende drie gezichtspunten richten
en richten moeten:
1. Hoeveel en hoevelerlei voorwerpen voor zijn oogen zweven;
2. hoe ze er uitzien; welke hun vorm en hun omtrek is;
3. hoe ze heeten; hoe hij zich elk door een klank, door een woord
voor den geest roepen kan.
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9. DRIE VERMOGENS (VI, 10).
Het resultaat van dit doen onderstelt echter bij zoo iemand klaarblijkelijk de volgende ontwikkelde vermogens:
1. Het vermogen ongelijke voorwerpen naar den vorm in 't oog te
vatten en zich hun inhoud voor te stellen;
2. dat, deze voorwerpen naar het getal te onderscheiden en zich
als eenheid of als veelheid bepaald voor te stellen;
3. dat, zich het voorstellen van een voorwerp naar getal en vorm
door de taal te verdubbelen en onvergetelijk te maken.
10. DE KUNST MOET UITGAAN VANEEN
DRIEVOUDIG FUNDAMENT (VI, 11).
Ik oordeel aldus: Getal, vorm en taal zijn gemeenschappelijk de
elementaire middelen van het onderwijs, daar de geheele som van
alle uitwendige eigenschappen van een voorwerp zich binnen den
kring van zijn omtrek en in de verhouding van zijn getal vereenigen,
en door taal mijn bewustzijn eigen gemaakt worden. De kunst moet
het dus tot onveranderlijke wet harer ontwikkeling maken, van dit
drievoudige fundament uit te gaan en daarheen te werken:
1. den kinderen te leeren elk voorwerp, dat hun bewust gemaakt
is, als eenheid, d.i. van die afgezonderd, waarmee het verbonden
schijnt, te beschouwen;
2. ze den vorm van elk voorwerp, d.i. zijn maat en zijn verhouding,
te leeren kennen;
3. ze zoo vroeg mogelijk met den ganschen omvang der woorden
en namen van alle door hen gekende voorwerpen bekend te maken.
11. DE EERSTE BEMOEIINGEN DER KUNST (VI, 12).
En zooals het kinderonderricht van deze drie elementaire punten
moet uitgaan, zoo is van den anderen kant duidelijk, dat de eerste
bemoeiingen der kunst daarop gericht moeten zijn: (I) de grondvermogens van tellen, meten en spreken, welker goede hoedanigheid
aan de juiste kennis van alle aanschouwingsvoorwerpen te gronde ligt,
met de hoogste psychologische kunst te vormen, te versterken en
krachtvol te maken, en bijgevolg (11) de middelen der ontplooiing en
vorming dezer drie vermogens tot den hoogsten eenvoud, tot de
hoogste consequentie en tot de hoogste overeenstemming onderling
te brengen.
12. GEEN ANDERE ELEMENTEN (VI, 73).
De eenige moeilijkheid, die me bij de erkenning dezer drie elementaire punten nog opviel, was de vraag: waarom zijn alle hoedanigheden der dingen, die ons door de vijf zinnen bekend worden, niet
evenzoo elementaire punten van onze kennis als getal, vorm en naam?
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Maar ik vond spoedig: alle mogelijke voorwerpen hebben onvoorwaardelijk getal, vorm en naam, de overige eigenschappen echter, die
door de vijf zinnen gekend worden, bezit geen voorwerp zóó met alle
andere gemeenschappelijk, maar slechts met het één deze, met het
andere gene. Ik vond dus tusschen getal, vorm en naam van alle
dingen een werkelijk en bepaald verschil, zoodat ik geen andere hoedanigheden der dingen als elementaire punten der menschelijke kennis
kon beschouwen; daarentegen vond ik even spoedig bepaald, dat alle
overige eigenschappen der dingen, die door onze vijf zinnen gekend
worden, zich onmiddellijk aan deze elementaire punten der menschelijke kennis laten aansluiten; dat bijgevolg bij het onderwijs der kinderen de kennis van alle vorige qualiteiten der voorwerpen aan de
voorafgaande kennis van vorm, getal en naam onmiddellijk verbonden
moet worden. Ik zag nu: door het bewustzijn van de eenheid, den
vorm en den naam van een voorwerp wordt mijn kennis ervan een
bepaalde kennis; door geleidelijke kennis van al zijn overige eigenschappen wordt ze in mij een heldere kennis; door het bewustzijn
van den samenhang van al zijn kenmerken wordt ze een duidelijke
kennis.
13. DRIE ELEMENTAIRE VERMOGENS (VI, 14).
En nu ging ik verder en vond, dat onze gansche kennis uit drie
elementaire vermogens ontspruit.
1. Uit het geluidsvermogen, waaruit het spraakvermogen ontspringt;
2. uit het onbepaalde, alleen zinnelijke voorstellingsvermogen, waaruit het bewustzijn van alle vormen ontspringt;
3. uit het bepaalde, niet meer alleen zinnelijke voorstellingsvermogen,
waaruit het bewustzijn der eenheid en daarmee het tel- en rekenvermogen moet worden afgeleid.

14. KLANK, VORM EN GETAL DE ELEMENTAIRE
MIDDELEN VAN ONDERWIJS (VI, 15).
Ik oordeel dus: (I) de kunstmatige vorming van ons geslacht moet
aan de eerste en eenvoudigste resultaten van deze drie grondvermogens, aan klank, vorm en getal, verbonden worden, en (11) het
onderwijs over afzonderlijke deelen kan en zal nooit tot een gevolg,
dat onze natuur in haar vollen omvang bevredigt, leiden, als (1) deze
drie eenvoudige resultaten van onze grondvermogens niet als de gemeenschappelijke, door de natuur zelf erkende aanvangspunten van
alle onderwijs erkend en (2) tengevolge dezer erkenning in vormen
gebracht worden, die (a) algemeen en harmonisch van de eerste resultaten dezer drie elementaire vermogens van onze natuur uitgaan en
(b) werkelijk en zeker daarheen werken, den voortgang van het onderwijs tot aan zijn voleinding in de perken eener doorloopende, deze
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elementaire vermogens gemeenschappelijk en gelijkmatig bezighoudende progressie te leiden, waardoor het werkelijk en alleen mogelijk gemaakt wordt, ons in alle deze drie vakken gelijkvormig van
duistere aanschouwingen tot bepaalde, van bepaalde aanschouwingen
tot heldere voorstellingen, en van heldere voorstellingen tot duidelijke
begrippen te brengen.
15. SLOTSOM (VI, 15).
Daardoor vind ik dan eindelijk (1) de kunst met de natuur, of juister
met den vorm, waarmee deze ons de dingen der wereld algemeen
verduidelijkt, werkelijk en op zijn innigst vereenigd, en (11) hiermee
het probleem: een algemeenen oorsprong van alle kunstmiddelen van
het onderwijs en daarmee den vorm te vinden, waarin de ontwikkeling
van ons geslacht door het wezen van onze natuur zelf bepaald worden
kan, opgdost en (111) de moeilijkheden weggenomen voor de toepassing van de mechanische wetten, die ik als de fundamenten van
het menschelijke onderwijs beschouw, op den onderwijsvorm, dien de
ervaring van jaarduizenden het menschelijk geslacht tot ontwikkeling
van zich zelf aan de hand gedaan heeft, op schrijven, rekenen, lezen enz.

3. HET EERSTE ELEMENTAIRE MIDDEL VAN
ONDERWIJS (VII, 1-49).
1. HET OMVAT DRIE BIJZONDERE
ONDERWIJSMIDDELEN (VII, 1).
Het eerste elementaire middel van het onderwijs is dus: het geluid.
Daaruit worden de volgende bijzondere onderwijsmiddelen afgeleid:
a. Klankleer, of het middel de spraakorganen te vormen.
b. Woordleer, of het middel afzonderlijke voorwerpen te leeren
kennen.
c. Spraakleer, of het middel, waardoor we ertoe geleid moeten
worden, ons over de ons bekend geworden dingen en over alles, wat
we daaraan kunnen kennen, bepaald te kunnen uitdrukken.

A. KLANKLEER (VII, 2-17).
2. VERDEELING DER KLANKLEER (VII, 2).
Zij wordt wederom verdeeld in de leer van de spraakklanken en
in die van de zangtonen.

1. OVER DE SPRAAKKLANKEN (VII, 3-16).
3. HET KIND MOET ZE VROEG IN HUN VOLLEN
OMVANG LEEREN KENNEN (VII,3).
Men kan het in het geheel niet aan het toeval overlaten, of het
kind de spraakklanken vroeg of laat, in grooten getale of spaarzaam
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voor de ooren gebracht worden. Het is van belang, dat ze hem in hun
vollen omvang en zoo vroeg mogelijk tot bewustzijn komen.

4. ALGEMEENE GANG (VII, 3).
Dit bewustzijn moet bij hem reeds voltooid zijn vóór nog het vermogen der uitspraak in hem ontwikkeld is; en wederom: de vaardigheid ze algemeen en gemakkelijk te kunnen naspreken, moet voltooid
zijn, vóór de lettervormen hem voor oogen gelegd en de eerste oefeningen van het lezen met hem begonnen worden.

5. I. HET VOORSPREKEN (VII, 4).
Het spelboek moet daarom de klanken, waaruit de taal bestaat, in
hun ganschen omvang bevatten en moet in elk gezin door het spelkind zelf, dat zich hierin oefent, het kind in de wieg in dezen omvang
voor de ooren gebracht, door de vake herhaling diep ingeprent en hem
algemeen onvergetelijk gemaakt worden, zelfs vóór het nog in staat
is, er één afzonderlijk uit te spreken. Niemand, die het niet gezien
heeft, kan zich voorstellen, in welke mate het voorspreken dezer eenvoudige klanken ba ba ba, da da da, ma ma ma, la la la enz. de opmerkzaamheid van nog niet sprekende kinderen opwekt, en bekoring
voor hen heeft; evenmin wat door het vroege bewustûjn dezer klanken
voor het algemeene leervermogen der kinderen gewonnen wordt.

6. HET BOEK VOOR MOEDERS (VII, 5).
Op grond van deze grondstelling van het belang van het bewustzijn
van geluid en klank, vóór het kind ze naspreken kan, en in de overtuiging, dat het evenmin onverschillig is, wat voor afbeeldingen en
voorwerpen het nog niet sprekende kind voor de oogen, ah, wat voor
klanken hem voor de ooren gebracht worden, heb ik een boek voor
moeders vervaardigd, waarin ik (I) niet alleen de aanvangspunten van
getal en vorm, maar ook (11) de belangrijkste overige eigenschappen,
die ons de vijf zinnen van deze dingen leeren kennen, door gekleurde
houtsneden aanschouwelijk maak, en door het aldus verzekerde en
door veelzijdige aanschouwing verlevendigde bewustzijn van veel
namen het toekomstige leven evenzoo voorbereid en verlicht, als ik
door het aan het spellen voorafgaande inprenten der klanken dezen
laatsten arbeid voor het kind juist op dezen leeftijd voorbereid en
verlicht, doordat ik deze klanken door dit boek, vóór het kind ook
maar één lettergreep daarvan uitspreken kan, in ûjn hoofd, ik mocht
zeggen, thuis maak, of ze er in inkwartier 1).
1) Deze proeven zijn later, door de diepere kennis van den psychologischen gang
der ontplooiing van onze vermogens en van de ware opeenvolging der bevestiging
van onZe kennis, als overbodig gevoeld en buiten gebruik gesteld. Deze geheele
schets is te beschouwen als een nog zeer duister jagen naar ontwikkelingsmiddelen,
Over welker natuur ik op verre na nog niet in het reine was.
P.
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7. HET METHODENBOEK (VII, 5).
Ik wil deze aanschouwingsplaten voor de eerste kindsheid met een
methodenboek begeleiden, waarin elk woord, dat het kind over elk
getoond voorwerp moet worden gezegd, zóó bepaald is uitgedrukt,
dat ook de ongeoefendste moeder hierin aan mijn doel beantwoorden
kan, terwijl ze aan dat, wat ik zeg, geen woord zal hebben toe te voegen.
8. II. HET NASPREKEN (VII, 6)~
Aldus door het boek der moeders voorbereid, door het bloote voorspreekgebruik van het spelboek met den vollen omvang der klanken
bekend, moet dan het kind, zood ra zijn organen zich voor de uitspraak gevormd toonen, met hetzelfde spelende gemak, waarmee men
het overigens doellooze klanken laat nazeggen, gewend worden, dagelijks verschillende malen eenige reeksen der klanken van het spelboek
na te spreken.
9. HET SPELBOEK (VII, 7).
Dit boek onderscheidt zich van alle vroegere hierdoor, dat zijn leervorm algemeen en voor den leerling zelf merkbaar van de klinkers
uitgaat, en door geleidelijk toevoegen van medeklinkers vóór en achter
de lettergrepen op een omvattende en het uitspreken en lezen ervan
zichtbaar vergemakkelijkende wijze vormt.
10. DE VORMING DER LETTERGREPEN (VII, 7-8).
Het ontstond zóó, dat men achter eIken klinker een medeklinker,
op de beurt van b tot z plaatste en zoo eerst de eenvoudige, gemakkelijke lettergrepen ab, ad, af, enz. vormde; dan voor elk dezer eenvoudige lettergrepen dien medeklinker plaatste, die in het spraakgebruik aan deze eenvoudige lettergrepen werkelijk toegevoegd moet
worden, b.v. aan ab: b, g, sch, st, aldus b ab, gab, sch ab, st ab, enz.;
en zoo uit alle vokalen door eenvoudige toevoeging van medeklinkers
eerst gemakkelijkere, dan door toevoeging van meer medeklinkers
moeilijkere lettergrepen vormde; en daardoor moest noodwendig een
vaak herhalen der enkelvoudige klanken en een algemeen en gerijd
naast-elkander-plaatsen van alle, door gelijke grondslagen zich gelijksoortig toonende lettergrepen, te voorschijn treden, dat het onvergetelijke inprenten van haar klank en dus het lezenleeren buitengewoon
vergemakkelijkt.
11. VOORDEELEN VAN HET SPELBOEK (VII, 8).
De voordeelen van dit boek worden daarin in dezen zin omschreven:
dat het
1. de kinderen op het punt der speloefeningen van losse lettergrepen
zoolang ophoudt, tot hun vaardigheid voldoende ontwikkeld is;
2. door algemeene benutting van de overeenkomst der klanken de
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herhaling van denzelfden vorm den kinderen aangenaam maakt, en
daardoor het doel, ze hun onuitwischbaar in te prenten, vergemakkelijkt;
3. de kinderen er met groote snelheid toe brengt, elk nieuw woord,
dat door toevoeging van afzonderlijke medeklinkers uit andere hun
reeds onvergetelijk gemaakte ontstaat, onmiddellijk geheel uit te
spreken, zonder het telkens vooraf te moeten spellen, en dan ook
deze samenvoeging uit het hoofd te kunnen spellen, wat hun later
het juist schrijven zeer vergemakkelijkt.
12. DE TAAK DER MOEDERS (VII, 9).
In de aan het begin ervan geplaatste aanwijzing voor het gebruik
van dit boek worden de moeders uitgenoodigd, den kinderen zelf,
vóór ze spreken kunnen, deze reeksen van klanken dagelijks herhaalde
malen en op verschillende wijzen voor te spreken, om ze tot opmerkzaamheid te prikkelen en tot het bewustzijn van deze klanken te brengen.
Dit voorspreken moet met dubbelen ijver beoefend en weer van voren
af begonnen worden, zoodra de kinderen beginnen te spreken, om ze
dan tot naspreken ervan te brengen en daardoor vlug spreken te leeren.
13. lIl. HET LEEREN DER LETTERTEEKENS (VII, 10).
Om den kinderen de kennis der letters, die aan het spellen moet
voorafgaan, te vergemakkelijken, heb ik ze aan het boek toegevoegd,
gestoken in een grooten vorm, waardoor den kinderen de verschillen
beter in het oog vallen. Deze letters worden, elk afzonderlijk, op stijf
papier geplakt, en het kind achtereenvolgens voorgelegd, waarbij men
met de ter onderscheiding rood gekleurde vocalen begint, die ze volkomen moeten kennen en kunnen uitspreken, voor men verder mag
gaan. Daarop toont men hun ook geleidelijk de consonanten, maar
steeds onmiddellijk met een vocaal verbonden, wijl ze zonder dat
eigenlijk niet uitgesproken kunnen worden.
14. HET DRIEVOUDIGE ALPHABET (VII, 11).
Zoodra de kinderen, deels door deze bijzondere oefening, deels door
het werkelijke spellen, waarover ik dadelijk spreken zal, de letters
voldoende beginnen te kennen, kan men deze met de eveneens aan
dit boek toegevoegde drievoudige letters verwisselen, waar boven de
Duitsch gedrukte (die hier reeds kleiner kan zijn) tegelijk de Duitsch
geschrevene en eronder de Latijnsche letter staat. Laat men het kind
dan elke lettergreep in den hem reeds bekenden middelsten vorm
spellen, en telkens in de beide andere herhalen, dan leert het zonder
tijdverlies tegelijk volgens het drievoudige alphabet lezen.
15. IV. HET SPELLEN (VII, 12).
Naar den grondregel van het spellen, dat alle lettergrepen niets
anders zijn, dan door toevoeging van medeklinkers aan een klinker
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ontstane klanken, en de klinker dus steeds het fundament van de
lettergreep is, wordt deze ook het eerst neergelegd, of aan de opgehangen tafel l ) (die aan den boven- en onderrand een uitgeholde lijst
hebben moet, waarin de letters staan kunnen en gemakkelijk moeten
kunnen worden in- en uitgeschoven) opgesteld; daaraan worden dan
volgens de handleiding zelf geleidelijk van voren en van achter medeklinkers toegevoegd; a-ab - b ab - gab enz. Elke lettergreep wordt
daarna zoolang door den onderwijzer voorgesproken en door de kinderen herhaald, tot ze hun onvergetelijk gemaakt is. Dan laat men ze
de letters afzonderlijk in en buiten de orde (de eerste? - de derde?
enz.) noemen en de lettergrepen, die men bedekt, uit het hoofd spellen.

16. LANGZAAM VOORTSCHRIJDEN (VII, 13).
Hoofdzakelijk bij de eerste afdeeling van het boek is het volstrekt
noodig slechts langzaam voort te schrijden, en niet eer tot iets nieuws
over te gaan, voor het oude den kinderen onverwoestbaar diep ingeprent is, wijl hierin het fundament van het gansche leesonderwijs ligt,
waarop al het volgende slechts door kleine en geleidelijke toevoegsels
opgebouwd wordt.
17. ANDERE OEFENINGEN (VII, 14).
Wanneer de kinderen op deze wijze tot een zekere vaardigheid in
het spellen gekomen zijn, dan kan men ook met oefeningen volgens
andere methoden afwisselen. Zoo kan men b.v. van een woord de
ééne letter na de andere plaatsen tot het volledig is, en dan telkens
de geplaatste letters met elkaar laten uitspreken. B.v. g - ge - geb geba - gebad - gebade - gebadet. Daarop kan men dan door het weer
wegnemen van de ééne letter na de andere weer op gelijke wijze teruggaan, en dit na elkaar zoo dikwijls laten herhalen, tot de kinderen
het woord zonder fouten en ook uit het hoofd spellen kunnen. - Men
kan ook op dezelfde wijze van achteraf beginnen te plaatsen. - Eindelijk verdeelt men het woord in lettergrepen, laat de lettergrepen
tellen en in en buiten de volgorde elke volgens haar nummer uitspreken en spellen.
18. KOOROEFENINGEN (VII, 15).
Een groot voordeel kan men zich, hoofdzakelijk bij het schoolonderwijs, daardoor verschaffen, dat men de kinderen onmiddellijk
van het begin af went elken klank, men mag hem hun voorspreken,
of ze door het nummer der letters of der lettergrepen te noemen tot
de uitspraak ervan uitnoodigen, allen met elkaar op hetzelfde oogenblik uit te spreken, zoodat de door allen uitgesproken klank als een
1) Deze "speltafel" van Pestaloz2;Ï met toebehooren is de eenvoudigste "leesmachine".
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enkele klank gehoord wordt. Dit rhythme maakt de leerwijze geheel
mechanisch en werkt op de zinnen der kinderen met een ongelooflijke
kracht.

19. HET SPELBOEK IN DE HAND DER KINDEREN (VII, 16).
Als nu deze speloefeningen op het bord geheel voltooid zijn, dan
wordt het kind het boek zelf als zijn eerste leesboek in de hand gegeven, en het zoolang daarin gelaten, tot het tot volkomen vaardigheid
in het lezen ervan gebracht is.
2. OVER DE ZANGTONEN (VII, 17).

20. DE BEHANDELING HIER NIET OP
HAAR PLAATS (VII, 17).
Zooveel van de leer der spraakklanken. Ik zou nu nog een woord
over de leer der zangtonen zeggen; maar daar het eigenlijke gezang
niet als middel om van duistere aanschouwingen tot duidelijke begrippen te komen, d.i. binnen het onderwijsmiddel, waarin ik thans
daarvan spreek, beschouwd kan worden, maar veelmeer als een vaardigheid, die volgens andere gezichtspunten en volgens andere bedoelingen moet ontwikkeld worden, zoo verschuif ik zijn behandeling
tot de gezichtspunten, waarin ik later het opvoedingswezen beschouw 1)
en zeg nu slechts dit: dat de zangleer volgens de algemeene grondstellingen met het eenvoudigste beginnen, dit voltooien, en slechts
geleidelijk van het voltooide tot het begin van een nieuwe oefening
voortschrijden en nooit daartoe leiden moet, door een ongegronde
stijfheid de fundamenten der kracht werkelijk stil te zetten en te
verwarren.
B. WOORDLEER (VII, 18-19).

21. HET TWEEDE BIJZONDERE
ONDERWIJSMIDDEL (VII, 18).
Het tweede uit het geluidvermogen of het elementaire middel van
het geluid voortspruitende bijzondere onderwijsmiddel is: woordleer
of juister namenleer•
22. DIENST VAN HET BOEK DER MOEDERS (VII, 18).
Ik heb het reeds gezegd, het kind moet zijn eerSte leiding ook hierin
door het boek der moeders bekomen. Dit is zoo ingericht, dat de
belangrijkste dingen der wereld, en vooral die, welke als geslacht en
soort heele reeksen van dingen onder zich hebben, algemeen daarin
ter sprake komen, en de moeders in staat gesteld worden, het kind
1) In strijd met de hier gedane toezegging is Pestalozzi bij de bespreking der
vaardigheden niet op de leer der zangtonen teruggekomen.
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de bepaaldste namen er van bekend en geheel eigen te maken, waardoor dan de kinderen reeds van den jeugdigsten leeftijd af tot de naamleer, dat is tot het uit het geluidvermogen afgeleide tweede bijzondere
middel van onderwijs, voorbereid worden.
23. WAARIN DE NAAMLEER BESTAAT (VII, 19).
Deze naamleer bestaat in reeksen van namen der voornaamste
dingen uit alle vakken van het natuurrijk, der geschiedenis en der
aardbeschrijving, der menschelijke beroepen en omstandigheden. Deze
woordreeksen worden het kind als bloote leesoefening onmiddellijk
na de beëindiging van zijn spelboek in de hand gegeven; en de ervaring
heeft mij bewezen, dat het mogelijk is den kinderen deze naamreeksen
bloot in den tijd, die noodig is om het vermogen te lezen in hen tot
volle rijpheid te brengen, tot volkomen uit-het-hoofd-kennen eigen te
maken. Het voordeel van een op dit tijdstip zoover voltooid bewustzijn van zoo veelzijdige en omvattende naamreeksen is voor de vergemakkelijking van het latere onderwijs voor de kinderen onmetelijk,
en is eigenlijk te beschouwen als het bloot chaotische bijeen brengen
van materialen, die voor een huis, dat men later bouwen wil, noodig
zijn.
C. SPRAAKLEER (VII, 20-49).

24. HET DERDE BIJZONDERE
ONDERWIJSMIDDEL (VII, 20).
Het derde uit het geluidvermogen voortspruitende bijzondere middel
van het onderwijs is: de spraakleer zelf.
25. DE VERHOUDING VAN KUNST EN NATUUR (VII, 20).
(I) En hier zie ik mij op het punt, waarin zich de eigenlijke vorm
begint te openbaren, volgens welken de kunst, door gebruik van de
ontwikkelde eigenaardigheid van ons geslacht, de taal, daartoe komen
kan, met den gang der natuur in onze ontwikkeling gelijken tred te
houden. (II) Maar wat zeg ik? De vorm openbaart zich, waarin de
mensch volgens den wil van den Schepper aan de blindheid der natuur
en harer zinnelijkheid het onderwijs van ons geslacht uit de handen
nemen zal, om het in de hand der betere krachten te leggen, die hij
gedurende jaarduizenden in zich zelf ontwikkeld heeft; (lIl) de vorm
openbaart zich, hoe het menschelijk geslacht, zelfstandig, hoe de
mensch aan de ontwikkeling van zijn kracht de vastere en meer omvattende richting en den snelleren gang geven kan, tot welker ontwikkeling de natuur hem slechts krachten en middelen, maar geen
leiding gegeven heeft, en die ze hem nooit geven kan, wijl hij mensch
is; (IV) de vorm openbaart zich, waarih de mensch dit alles doen
kan, zonder het hooge en eenvoudige van den physischen natuurgang,
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de harmonie, die in onze bloot zinnelijke ontwikkeling bestaat, te
storen, of eenig afzonderlijk deel van ons zelf ook maar een haar van
de gelijkvormige zorgvuldigheid te rooven, die hem moeder natuur
in haar ook bloot physische ontwikkding laat ten deel vallen.
26. WAT IK WIL (VII, 21-22).
Dit alles moet door de volkomen kunst der spraakleer en de hoogste
psychologie bereikt worden, om daardoor het mechanisme van den
natuurgang van verwarde aanschouwingen tot duidelijke begrippen
de hoogste volkomenheid te geven. Dit kan ik echter op verre na
niet, en ik voel mij hierover in ernst als de stem van een roepende
in de woestijn. Maar de Egyptenaar, die het eerst de gebogen schop
den stier aan zijn hoorn bond, en hem aldus den arbeid van den
gravenden man leerde, bereidde juist daardoor de uitvinding van den
ploeg voor, ofschoon hij hem niet tot volkomenheid bracht. Mijn
verdienste zij slechts het eerste ombuigen van de schop en het binden
van haar kracht aan een nieuwen hoorn. Maar waarom spreek ik
door gelijkenissen? Ik mag en zal ronduit en zonder omwegen zeggen,
wat ik eigenlijk wil. Ik wil het schoolonderwijs zoowel aan de afgeleefde orde van de oude schoolmeesterknechts, als aan een nieuwe
slapheid, die ze voor het gewone schoolonderwijs niet eens vervangt,
ontrukken, en het aanknoopen aan de ongeschokte kracht der natuur
zelf en aan het licht, dat God in de harten der vaders en moeders
ontsteekt en eeuwig onderhoudt, aan het belang der ouders, dat hun
kinderen aangenaam worden voor God en de menschen.

27. DOEL EN MIDDELEN VAN DE TAAL (VII, 23).
Om echter den vorm der spraakleer, of juister de verschillende
vormen vast te stellen, waardoor haar doel bereikt kan worden, d.i.
waardoor we ertoe geleid moeten worden, om ons over de ons bekend geworden dingen en over alles, wat we daaraan kunnen kennen,
bepaald uit te drukken, moeten we ons vragen:
1. Wat is voor de menschen het laatste doel van de taal?
2. Welke zijn de middelen, of liever, welke is de progressieve gang
waardoor de natuur zelf ons in de geleidelijke ontwikkeling der spraakkunst tot dit doel leidt?
1. Het laatste doel der taal is klaarblijkelijk, ons geslacht van donkere
aanschouwingen tot duidelijke begrippen te leiden. 1)
1) Pestalozzi's teleologische taalbeschouwing, die de verduidelijking der begrippen het "laatste doel" van de taal acht, is geheel onvoldoende. Ze is dit in de
eerste plaats, omdat zij der taal een functie toekent, die ze niet bezit: immers de taal
verduidelijkt de begrippen niet, maar is voorwaarde voor de vorming ervan, daar
het woord in één greep verschillende bijzondere gevallen vast houdt, welke aldus
gevormde eenheid juist het begrip is. Ze is echter vooral onvoldoende, omdat ze
het representatieve karakter der taal en daarmee haar eigen karakter van middel van
geestelijke gemeenschap geheel over het hoofd ziet: Ons bewustzijnsleven speelt
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2. De middelen, waardoor ze ons geleidelijk tot dit dot.! voert,
hebben ontegenzeggelijk deze opeenvolging:
a. We ,erkennen een ding in 't algemeen en benoemen het als eenheid - als ding.
b. We worden ons geleidelijk zijn kenmerken bewust en leeren deze
benoemen.
c. We krijgen door de taal het vermogen, deze hoedanigheden der
dingen door werk- en bijwoorden nader te bepalen en den afwisselenden toestand ervan door de veranderingen van de vormen der woorden
zelf en hun samenvoegingen ons zelf helder te maken.

28. HET EERSTE MIDDEL (VII, 24).
Over de bemoeiingen, de dingen te leeren benoemen, heb ik me
boven uitgesproken. 1)

29. HET TWEEDE MIDDEL (VII, 24).
De bemoeiingen, de kenmerken der dingen te leeren kennen en
benoemen, worden verdeeld:
1. in bemoeiingen het kind te leeren zich over getal en vorm bepaald te kunnen uitdrukken.
Getal en vorm zijn als de eigenlijke elementaire eigenschappen van
alle dingen de twee omvattendste algemeenheidsabstracties der physische natuur, en op zich zelf de twee punten, waaraan zich alle overige
middelen ter verduidelijking onzer begrippen aansluiten.
2. in bemoeiingen het kind te leeren, zich ook buiten getal en vorm
over alle overige eigenschappen der dingen (zoowel over die, welke
door de vijf zinnen, als ook over die, welke niet door de eenvoudige
aanschouwing ervan, maar door onze verbeeldings- en oordeelskracht
erkend worden) zeker uit te drukken.

30. I. HET LEEREN KENNEN EN BENOEMEN VAN
GETAL EN VORM (VII, 25-26).
De eerste physische algemeenheden, die we door het gebruik der
vijf zinnen van de hoedanigheden aller dingen door de ervaringen
van jaarduizenden hebben leeren abstraheeren, getal en vorm, moeten
zich geheel innerlijk af, zijn inhouden zijn "inneringen." Rechtstreeksche kennisname ervan door anderen is daarom geheel buitengesloten en daarmee ook rechtstreeksche geestelijke gemeenschap. Deze "inneringen" gaan echter vaak gepaard
met "uitingen" (in casu klanken) en wel in 't algemeen zóó, dat bij soortgelijke
"inneringen" soortgelijke "uitingen" optreden. Deze "uitingen" hebben alzoo een
representief karakter, daar ze de "inneringen" der psychische wereld vertegenwoordigen in de stoffelijke wereld, waar ze op anderen als prikkels werken, die de
erbij behoorende "inneringen" wekken, voorzoover ze over hetzelfde systeem van
uitingen (in casu dezelfde taal) beschikken. Op deze wijze is de taal een middel van
geestelijke gemeenschap. Het spreekt van zelf dat Pestalozzi, uitgaande van een
gansch valsche doelstelling, geen spraakleer geven kon, die andere dan historische
beteekenis zou hebben.
1) In de "Woordleer".
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het kind vroegtijdig niet alleen als inwonende eigenschap van afzonderlijke dingen, maar als physische algemeenheid helder bewust gemaakt
worden. Het moet niet alleen vroegtijdig een rond en vierhoekig ding
als rond en vierhoekig kunnen benoemen, het moet, als het mogelijk
is, bijna nog vooraf het begrip van den kring en den vierhoek - van
de eenheid - als een zuiver abstractie begrip zich inprenten, waardoor
het dan alles, wat het in de natuur als rond, als vierhoekig, als enkelvoudig, als viervoudig enz. aantreft, aan het bepaalde woord, dat de
algemeenheid van dit begrip uitdrukt, kan aansluiten. En hier blijkt
dan ook terloops de oorzaak, waarom de taal, als middel om getal en
vorm uit te drukken, afzonderlijk en gescheiden in het oog gevat moet
worden van de wijze, waarop ze als middel, om zich over alle overige
hoedanigheden, die ons de vijf zinnen aan de dingen der natuur laten
bemerken, uit te drukken, wordt beschouwd. Ik begin daarom reeds
in het boek voor de eerste kindsheid de kinderen tot helder bewustzijn
van deze algemeenheden te brengen. Dit boek levert zoowel een
omvattend overzicht der meest voorkomende vormen, als de eenvoudigste middelen om het kind de eerste getalbetrekkingen begrijpelijk te maken. Maar de verdere stappen tot dit doel moeten
vergelijkenderwijs met de spraakoefeningen voor een later tijdstip
bewaard worden en sluiten bovendien aan de speciale behandeling
van getal en vorm, die als elementaire punten van onze kennis na het
voltooide overzicht der spraakoefeningen afzonderlijk beschouwd
moeten worden, aan.

31. Il. HET LEEREN KENNEN EN BENOEMEN
DER OVERIGE EIGENSCHAPPEN (VII, 27-37).
De teekeningen van het aanvangsboek voor dit onderwijs - van
het boek der moeders of voor de eerste kindsheid - zijn bij al haar
vermenging zoo gekozen, dat alle soorten van physische algemeenheden, die ons door onze vijf zinnen bekend worden, daarin ter sprake
komen, en de moeders in staat gesteld worden, om het kind zonder
bijzondere moeite de bepaaldste uitdrukkingen erover eigen te maken.
Wat dan echter diè hoedanigheden der dingen betreft, die ons niet
onmiddellijk door onze vijf zinnen, maar door de tusschenkomst van
ons vergelijkingsvermogen, onze verbeeldingskracht en ons abstractievermogen bekend worden, zoo blijf ik ook hierin bij mijn grondstelling,
geen soort van menschelijk oordeel voor den tijd schijnrijp te willen
maken; maar benut de onvermijdelijke bekendheid van zulke abstractiewoorden bij de kinderen op dezen leeftijd als bloot geheugenwerk en mogelijk als licht voedsel voor hun imaginatiespel en hun
gissingsvermogen. Met betrekking echter tot de dingen, die onmiddellijk door onze vijf zinnen gekend worden, en waarbij het dus daarom
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te doen is, het kind zoo vlug mogelijk ertoe te brengen, zich er bepaald over te kunnen uitdrukken, neem ik de volgende maatregelen:
1. Ik ontleen aan het woordenboek de substantiva, die zich door
opvallende kenmerken, die we er door onze vijf zinnen aan erkennen,
onderscheiden en plaats de adjectiva, die haar kenmerken uitdrukken,
er naast. B.v.:
aal - glad, wormvormig, lederhuidig;
aas - dood, stinkend;
avond - stille, heldere, koele, regenachtige;
as - sterke, zwakke, vettige;
akker - zandige, leemige, bezaaide, gemeste, vruchtbare, winstgevende, onvruchtbare.
Dan keer ik den maatregel om, zoek op dezelfde wijze in het woordenboek adjectiva, die opvallende kenmerken van dingen, die door
onze zinnen gekend worden, uitdrukken, en plaats er dan de substantiva, welke de door de adjectiva aangeduide kenmerken bezitten,
naast, B.v.:
rond - kogel, hoed, maan, zon;
licht - veer, dons, lucht;
zwaar - goud, lood, eikenhout;
warm - kachel, zomerdag, gloed;
hoog - torens, bergen, reuzen, boomen;
diep - zeeën, meren, kelders, groeven;
week - vleesch, was, boter;
elastisch - veer, balein, enz.
Ik tracht echter geenszins door volledigheid van deze verklarende
voorbeelden het kind de speelruimte van het zelf denken te verkleinen,
maar geef in elk geval slechts weinige, maar stellig hem in den zin
vallende voorbeelden, en heel dikwijls zulke, die den onderwijzer niet
ingevallen zouden zijn; en zoo wordt hun kenniskring op een wijze
verruimd en verhelderd, als het door de catechisaties onmogelijk, of
minstens alleen met honderdvoudig grootere kunst en moeite bereikbaar is.
Het kind is bij alle catechisaties deels door de grenzen van het
bepaalde begrip, waarover gecatechiseerd wordt, deels door den vorm,
waarin gecatechiseerd wordt, en eindelijk zelfs nog door de grenzen
van den kennis kring van den onderwijzer en, wat nog meer is, dooc
de grenzen der angstige bezorgdheid, dat hij niet buiten zijn kunstsleur gebracht worde, gebonden. Vriend! Welke verschrikkelijke
grenzen voor het kind, die bij mijn gang geheel wegvallen!
11. Als dit klaar is, tracht ik het met de dingen der wereld veelzijdig bekende kind het geleidelijk verhelderen der hem zoover
bekend geworden dingen door het verdere gebruik van het woorden-
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boek nog meer te verlichten. Ik verdeel met het oog hierop dit groote
getuigenis van het verleden over alles wat is eerstens in vier hoofdrubrieken:
1. Aardbeschrijving.
2. Geschiedenis.
3. Nptuurleer en
4. Natuurlijke historie.
Maar om elke niet belangrijke herhaling van hettelfde woord te
vermijden en den leervorm zoo kort mogelijk te maken, verdeel ik
deze hoofdafdeelingen onmiddellijk in ongeveer 40 onderafdeelingen
en breng de namen der dingen het kind slechts in deze onderafdeelingen voor oogen.
lIl. Dan vat ik het groote voorwerp mijner aanschouwing, me zelf,
of liever de gansche namenrij, die in de taal op me zelf betrekking
heeft, bijzonderlijk in tt oog, terwijl ik alles, wat dit groote getuigenis
van het verleden, de taal, over den mensch zegt, onder de volgende
hoofdrubrieken breng:
Eerste rubriek.
Wat zegt zij van den mensch, voorzoover ik hem als bloot physisch
wezen in verband met het dierenrijk beschouw?
Tweede rubriek.
Wat zegt ze van hem, voorzoover hij door den maatschappelijken
toestand naar physische zelfstandigheid omhoog streeft?
Derde rubriek.
Wat zegt ze van hem, voorzoover hij door de krachten van zijn hart,
zijn geest en zijn kunst naar een hooge re dan dierlijke opvatting van
zich zelf en zijn omgevingen streeft?
Ik verdeel dan deze rubrieken, zooals boven, in ongeveer 40 onderafdeelingen, en breng ze het kind slechts in deze onderafdeelingen
voor oogen. 1)
De eerste uiteenzetting dezer reeks moet in beide afdeelingen,
(1) zoowel over den mensch, als ook (2) over de overige voorwerpen
der wereld, bloot alphabetisch zonder inmenging van eenige meening,
ook niet eens als een gevolg van een zoodanige, maar alleen door
samenvoeging van soortgelijke aanschouwingen en aanschouwingsbegrippen tot geleidelijke verheldering er van gebruikt worden.
IV. Als dit dan gedaan is, als het getuigenis van het verleden over
alles wat is, in den vollen eenvoud van zijn alphabetische orde aldus
gebruikt is geworden, dan stel ik de tweede vraag: Hoe rangschikt
de kunst deze voorwerpen verder volgens nadere aanwijzigingen ? Dan begint een nieuwe arbeid: dezelfde woordreeksen, die het kind
1) Al deze proeven zijn in 't vervolg aIs resultaten van onrijpe opvattingen
blijven liggen.
P.
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in de zeventig tot tachtig reeksen bloot alphabetisch bekend en tot
onvergetelijkheid toe eigen gemaakt zijn, worden hem dan opnieuw
in al deze afdeelingen maar in classificaties, waarin de kunst elk dezer
afdeelingen verder verdeelt, voor oogen gelegd, en het in staat gesteld, deze reeksen zelf uit elkander te nemen en volgens deze gezichtspunten te ordenen. Dit geschiedt op deze wijze: de verschillende
afdeelingen, waarover de kunst deze dingen verdeelt, worden boven
elke reeks geplaatst en de afdeelingen zelf door getallen, verkortingen
of andere willekeurige teekens aangeduid. Het kind moet zich echter
reeds bij het eerste leeren lezen deze verschillende deelen der hoofdafdeelingen tot onvergetelijkheid toe eigen maken, en dan vindt het
n de rij der woorden bij elk ervan het teeken van de afdeeling, waarin
de kunstopvatting het plaatst; bijgevolg is het bij het eerste bemerken
van het teeken in staat te bepalen, in welke rij der kunstopvatting
dit voorwerp behoort, en zoo de alphabetische naamlijst in alle afdeelingen uit zich zelf in een wetenschappelijke te veranderen.
Ik weet niet, of het noodig is, de zaak nog door een voorbeeld toe
te lichten; het schijnt me bijna overbodig; toch wil ik het om de
nieuwheid van den vorm doen. B.v. Eén van de onderafdeelingen van
Europa is Duitschland. Nu wordt het kind eerstens de hoofdverdeeling
van Duitschland in 10 kreitsen tot onvergetelijkheid toe ingeprent; dan
worden hem de steden van Duitschland eerst in bloot alphabetische orde
om te leeren voorgelegd; maar vooraf is elk dezer steden van het nummer
van den kreits voorzien, waarin ze ligt. Zoodra nu ook het lezen der
steden hun vlot afgaat, maakt men hen op den samenhang dezer getallen
met de onderafdeelingen der hoofdrubrieken attent, en het kind is in
weinige uren in staat de gansche reeks der steden van Duitschland
volgens de onderafdeelingen harer hoofdrubrieken te bepalen.
Als men het b.v. de volgende plaatsen van Duitschland 1) met nummers bepaald voor oogen legt:
Aken 8.
Acken 10.
Altorf 1.
Abenberg 4. Altona 10.
Andernach 6.
dan leest het ze alle op deze wijze:
Aken ligt in den Westfaalschen Kreits,
Abenberg in den Frankischen Kreits,
Acken in den Nedersaksischen Kreits, enz.
Zoo wordt het kind klaarblijkelijk in staat gesteld (I) bij den eersten
aanblik van het nummer of het teeken, waarin de hoofd rubriek het
voorwerp van haar rij plaatst, te bepalen, in welke rubriek elk woord
dezer reeks behoort en (11) zoo de alphabetische naamlijst, zooa15
gezegd, in een wetenschappelijke te veranderen.
1) We nemen er maar zes van de een en dertig, die Pestalozzi in zuiver alphabetische orde opsomt.
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32. III. HET RESULTAAT EN MIJN DOEL (VII, 38-39).
En hiermee bevind ik mij van deze zijde aan de grenzen, waar
het eigenaardige van mijn gang eindigt, en de vermogens mijner kinderen zoover zullen zijn, in alle takken der kunst, waartoe hun zelfgevoel ze leidt en waarop ze zich werpen willen, zelfstandig de hulpmiddelen te kunnen gebruiken, die in al deze takken reeds aanwezig
zijn, maar zoo'n natuur hebben, dat tot heden slechts weinige gelukkigen ertoe konden komen ze te gebruiken - en daartoe en niet verder
is het, waartoe ik zocht te komen. Ik wilde en wil de wereld geen
kunst en geen wetenschap leeren - ik ken er geen - maar ik wilde en
wil (I) het volk het aanleeren der aanvangspunten van alle kunsten
en wetenschappen algemeen vergemakkelijken, (11) de verlaten en aan
de verwildering prijsgegeven kracht der armen en zwakken in het
land de toegangen der kunst, die de toegangen der menschelijkheid
zijn, openen, en (111) als ik kan, de versperring aansteken, die Europa's
lagere burgers met betrekking op de eigen kracht, die het fundament
van alle werkelijke kunst is, vèr achter de barbaren van het zuiden
en noorden plaatst, doordat zij te midden van de windmakerij van
onze geprezen algemeene verlichting tien menschen tegen één van
het recht van den socialen mensch, van het recht onderwezen te
worden, of minstens van de mogelijkheid van dit recht gebruik te
maken, afsluit. Moge deze versperring achter mijn graf in lichterlaaie
vlam branden: thans weet ik wel, dat ik bloot een zwakke kool in
vochtig, nat stroo leg - maar ik zie een wind, en hij is niet ver af meer,
hij zal de kool aanblazen, het natte stroo rond me zal allengs drogen,
dan warm worden, dan vuur vatten, en dan branden •.• Ja, Gessner!
hoe nat het thans rond me is, het zal branden, het zal branden!
33. HET DERDE MIDDEL (VII, 40).
Maar terwijl ik mij in het tweede bijzondere middel der spraakleer
zoover vooruitgekomen zie, vind ik, dat ik het derde dezer middelen,
waardoor ze ons tot het laatste doel van het onderwijs - tot verduidelijking onzer begrippen - leiden moet, nog niet eens aangeraakt heb,
en dit is: De bemoeiing, het kind ertoe te brengen, de verbinding
der dingen met elkaar en in hun naar getal, tijd en omstandigheid
afwisselenden toestand door de taal juist te kunnen bepalen; of liever
het wezen, de hoedanigheid en de krachten aller dingen, die we ons
door de namenleer tot bewustzijn gebracht en door de samenvoeging
hunner namen en hunner hoedanigheid tot op zekere hoogte duidelijk
gemaakt hebben, ons nog meer te verduidelijken. In <;tit gezichtspunt
onthullen zich dan de fundamenten, waarvan een eigenlijke grammatica moet uitgaan, en eveneens de verdere progressieve gang, waarlangs wij door dit middel tot het laatste doel van het onderwijs, tot
verduidelijking der begrippen, gevoerd worden.
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34. I. HET VOORSPREKEN VAN ZINNEN (VII, 41).
Ik bereid ook hierin de kinderen voor de eerste trap vóór, door
het bloot eenvoudige, maar psychologisch geleide onderwijs in het
spreken, en laat de moeder, zonder een woord van een vorm of regel
te laten vallen, het kind eerst slechts bloote spreekoefeningszinnen
voorzeggen, die het op dit tijdstip zoowel voor de oefening der spraakorganen, als om de wille van de zinnen zelf naspreken moet. Men
moet deze twee bedoelingen: oefening der uitspraak en het leeren der
woorden als taal, beslist uit elkander houden, en het eerste op zich zelf,
ook onafhankelijk van het tweede, voldoende beoefenen. De vereeniging dezer gezichtspunten leidt dan de moeder tot het voorspreken
van zinnen in den volgenden vorm: De vader is goedig; de vlinder
is bontgevleugeld; het hoornvee is grasetend; de spar is rechtstandig.
35. II. DECLINEEREN EN CONjUGEEREN (VII, 41-42).
Als het kind deze ûnnen zóó vaak uitgesproken heeft, dat hem het
naspreken ervan gemakkelijk valt, dan vraagt de moeder: Wie is
goedig? Wie is bontgevleugeld? - en dan omgekeerd: Wat is de vader?
Wat is de vlinder? enz. En zoo gaat ze verder:
Wie is? - Wat zijn? De roofdieren ûjn vleeschetend. De herten
zijn lichtvoetig. De wortels zijn uitgespreid. Wie heeft? - Wat heeft? De leeuw heeft kracht. De mensch heeft
verstand. De hond heeft een goeden neus. De olifant heeft een snuit. Wie heeft? - Wat hebben? De planten hebben wortels. De visschen
hebben vinnen. De vogels hebben vleugels. De stieren hebben horens.Wie wil? - Wat wil? De hongerige wil eten. De schuldeischer wil
betaald Ûjn. De gevangene wil vrij zijn. Wie wil? - Wat willen? De verstandigen willen, wat recht is. De
onverstandigen willen, wat hun behaagt. De kinderen willen graag
spelen. De vermoeiden willen graag rusten. Wie kan? - Wat kan? De visch kan zwemmen. De vogel kan vliegen.
De haan kan klimmen. De eekhoorn kan springen. De os kan stooten.
Het paard kan slaan. Wie kan? - Wat kunnen? De kleermakers kunnen naaien. De ezels
kunnen dragen. De ossen kunnen trekken. De varkens kunnen knorren.
De menschen kunnen spreken. De honden kunnen blaffen. De leeuwen
kunnen brullen. De beren kunnen brommen. De leeuweriken kunnen
zingen. Wie moet? - Wat moet? Het trekvee moet zich laten inspannen.
Het· paard moet zich laten berijden. De ezel moet ûch laten beladen.
De koe moet zich laten melken. Het varken moet zich laten slachten.
De haas moet zich laten jagen. Het recht moet gehandhaafd worden. Wie moet? - Wat moeten? De regendruppels moeten vallen. De
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gedwongenen moeten volgen. De overmanden moeten zwichten. De
schuldenaars moeten betalen. De wetten moeten gehoorzaamd worden. . Aldus ga ik verder door den ganschen omvang van het dec1ineere,n
en conjugeeren onmiddellijk de tweede trap dezer oefeningen met de
eerste te vereenigen, en ga daarin vooral in het gebruik der werkwoorden verder in een vorm, waarvan ik de volgende voorbeelden geef:
achten - op des onderwijzers woorden;
ademen - door de longen;
binden - de garve, de kous;
buigen - een boom; enz.

36. lIl. SAMENGESTELDE WERKWOORDEN (VII, 42).
Dan volgt de tweede oefening in de samengestelde werkwoorden; b.v.
Achten. Ik acht op des onderwijzers woorden, op mijn plicht en
op mijn goed; ik acht den een meer dan den ander; ons erachtens is
het zoo of anders; de goede mensch acht den deugdzame hoog en
veracht den slechte. In zoover de mensch op iets acht, is hij achtzaam; inzoover hij op iets niet acht, is hij onachtzaam. Meer dan
alles zal ik me zelf achten, en meer dan op alles, moet ik op me zelf
achten. 1)
Ademen. Ik adem zwak, sterk, snel, langzaam, ik heradem, als de
adem opgehouden heeft en weer terugkomt; ik adem de lucht in,
de stervende ademt uit.
37. IV. UITBREIDING DER ZINNEN (VII, 43).
Dan ga ik verder voort en breidt deze oefeningen uit door samenvoegingen van zich allengs meer uitbreidende en zoo progressief zich
steeds veelzijdiger ontwikkelende en bepalender zinnen. B.v.:
Ik zal.
Ik zal behouden.
Ik zal mijn gezondheid niet anders behouden.
Ik zal mijn gezondheid, na alles, wat ik geleden heb, niet anders
behouden.
Ik zal mijn gezondheid na alles, wat ik in mijn 2;Ïekte geleden heb,
niet anders behouden.
Ik zal mijn gezondheid, na alles, wat ik in mijn ziekte geleden heb,
niet anders dan door matigheid behouden.
Ik zal mijn gezondheid, na alles, wat ik in mijn ziekte geleden heb,
niet anders dan door de grootste matigheid behouden.
Ik zal mijn gezondheid na alles, wat ik in mijn ziekte geleden heb,
niet anders dan door de grootste matigheid en regelmatigheid behouden.
Ik zal mijn gezondheid na alles, wat ik in mijn ziekte geleden heb,
1) Hier zijn enkele zinnetjes weggelaten.
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niet anders dan door de grootste matigheid en een algemeene regelmatigheid behouden kunnen.
Al deze zinnen worden op zich zelf door de geheele rij der conjugatie doorgevoerd. B.v.:
Ik zal behouden.
Gij zult behouden enz.
Ik zal mijn gezondheid behouden.
Gij zult uw gezondheid behouden enz.
Dezelfde zin wordt dan wederom in andere tijden gegeven. B.v.:
Ik heb behouden.
Gij hebt behouden enz.
Bij deze zinnen, die zich aldus den kinderen diep inprenten, dragen
we tevens zorg, vooral leerrijke, ûelsverheffende en zich bij hun
bijzondere omstandigheden aanpassende uit te kiezen.

38. V. BESCHRIJVINGEN (VII, 44).
Met deze vereenig ik voorbeelden van beschrijvingen van zinnelijke
dingen, om bij de kinderen het vermogen, dat door deze oefeningen
in ze gekweekt is, te gebruiken en nog meer te versterken. B.v.:
Een klok is een van onder open, wijde, dikke, ronde, gewoonlijk
vrijhangende beker, die van onder af steeds nauwer wordt, zich van
boven eivormig ombuigt en in zijn midden een loodrechten en vrijhangenden klepel heeft, die bij een krachtige beweging van den beker
beneden tegen zijn beide zijden aanslaat, en daardoor den toon voortbrengt, dien we luiden noemen.
Gaan is zich stap voor stap voortbewegen.
Staan is met zijn in een loodrechten stand gebracht lichaam op
de voeten rusten.
Liggen is met zijn in een horizontalen stand gebracht lichaam op
iets rusten.
Zitten is, in een stand, waarin het lichaam gewoonlijk een dubbelen
hoek maakt, op iets rusten.
Knielen is, met in een hoek gebrachte beenen er op rusten.
Zich nijgen is door het inbuigen der knieën het lichaam laten zakken.
Zich bukken is, de loodrechte stand van het lichaam van boven
ombuigen.
Klimmen is, zich door het aanklampen van handen en voeten naar
boven of naar beneden gaan.
Rijden is, op een dier zittend, er door verder gebracht worden.
Vallen is, zich door eigen zwaarte van boven naar beneden moeten
bewegen.
Graven is, met een schop de aarde daar, waar ze ligt, opheffen en
omkeeren.
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39. VI. EEN LEGAAT (VII, 45).
Ik mocht deze vereenigde taaloefeningen na mijn dood met een
legaat aan mijn leerlingen besluiten, waarin ik (I) naar aanleiding
van de voornaamste werkwoorden, de voor mij belangrijkste gezichtspunten, die mijn levenservaringen mij met betrekking tot de dingen,
die ze beduiden, vooral lieten opvallen, den kinderen door korte omschrijvingen in juist dat licht laat ûen, waarin ik ze zie en (11) door
deze oefening aan de woorden van alle doen en laten der menschen
juiste levenswaarheden, levende aanschouwingskennis en zielsverheffende gevoelens tracht te verbinden; 1) b.v.:
Ademen. Aan een ademtocht hangt uw leven. - Mensch! Als ge
als een woestaard briescht en de zuivere lucht der aarde als een gift
in uw longen slikt - wat doet ge anders dan u haasten u ademloos
te maken en den door uw brieschen gekrenkten mensch daarvan te
bevrijden?
Openen. Om de aarde te openen, werd ze verdeeld. Toen ontstond
eigendom, welks recht steeds alleen in ûjn doel te zoeken is, en nimmer daarmee in strijd mag zijn. Veroorlooft echter de staat den eigenaar, of zich zelf, een macht, die in strijd met dit doel de menschelijke
natuur onderdrukt, dan ontwikkelen ûch bij de hierdoor benadeelde
menigte gevoelens, welker slechte gevolgen slechts door een wijze
terugkeer naar den geest der grenzen van het doel, waarom de door
God den mensch vrijgegeven aarde door hem zelf in bijzondere stukken gronds verdeeld is geworden, kunnen worden weggenomen.
Uiten. Gij toornt, dat ge u niet steeds uiten moogt, zooals ge wilt
- toorn niet, dat ge somtijds ook tegen uw wil gedwongen wordt,
wijs te zijn.
Maar het wordt tijd, dat ik dit geûchtspunt beëindig.
40. TWEE KENMERKEN MIJNER
ONDERWIJSMETHODE (VII, 46).
Ik heb mij lang met de taal als middel der geleidelijke verheldering
van onze begrippen beûg gehouden. Maar ze is ook het eerste dezer
middelen. Mijn onderwijsmethode onderscheidt ûch vooral hierdoor,
(I) dat ze van de taal, als middel het kind van donkere aanschouwingen
tot duidelijke begrippen te verheffen, een ruimer gebruik maakt, dan
1) Pestalozzi stelde werkelijk in het begin van zijn verblijf te Burgdorf een
drievoudigen leergang voor het taalonderwijs samen. De eerste leergang bevatte
slechts stamwoorden met eenige van de belangrijkste afleidingen, en was bestemd
voor de moeders als voorbereiding voor het schoolonderwijs. De tweede breidde
deze afleidingen tot woordfamilies uit, waarvan de leden in zinnen worden gebruikt,
die een het kind voor de hand liggende levenservaring als een voor den geest gewonnen ervaring uitdrukken. De derde noemt hij hier een legaat aan zijn leerlingen.
Hij schonk deze drie leergangen aan Krüsi als aandenken met de volste vrijheid er
van te maken, wat deze voor de bevordering van de heilige zaak der ontwikkeling
van de menschen het nuttigst achtte.
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tot heden geschied is; zooals ze zich (I!) eveneens door de grondstelling onderscheidt, dat alle woordsamenvoegingen, die werkelijke
taalkennis onderstellen, van het eerste elementaire onderwijs moeten
worden buitengesloten. Wie toegeeft, dat de natuur slechts door de
helderheid van het bijzondere tot duidelijkheid van het geheel leidt,
die geeft eveneens toe: de woorden moeten het kind afzonderlijk
helder zijn, voor ze hem in samenhang duidelijk gemaakt kunnen
worden - en wie dit toegeeft; werpt met één slag alle vroegere boeken
van het elementaire onderwijs als zoodanig weg, wijl ze alle taalkennis
bij het kind onderstellen, voor ze hem deze verschaft hebben.

41. HET KIND MOET LEEREN SPREKEN (VII, 46).
Ja, Gessner! Het is merkwaardig - ook het beste schoolboek van
de vervlogen eeuw heeft vergeten, dat het kind moet leeren spreken,
vóór men er mee spreken kan; het is merkwaardig, dit vergeten, maar
het is waar; en sedert ik dit weet, verwonder ik me niet meer, dat
men uit de kinderen andere menschen kan maken, dan die zijn, waarbij,
beide, de vroomheid en de wijsheid van het verleden, zich zoover
vergeten hebben zoo veel en zoo velerlei met hen te spreken, vóór
ze spreken kunnen.
42. WEZEN EN MACHT DER TAAL (VII, 46).
De taal is een kunst, ze' is een onmetelijke kunst, of juister de
samenvatting van alle kunsten, waartoe ons geslacht gekomen is. Ze
is in eigenlijken zin weergave van alle indrukken, die de natuur in
haar vollen omvang op ons geslacht gemaakt heeft; aldus gebruik ik
haar en tracht aan den draad harer uitgesproken klanken bij het kind
juist die indrukken zelf weer te voorschijn te brengen, welke bij het
menschelijke geslacht deze klanken gevormd en veroorzaakt hebben.
Het geschenk der taal is op zich zelf onmetelijk, en wordt door de
steeds toenemende vervolmaking ervan dagelijks grooter. Zij geeft het
kind in korte oogenblikken, waartoe de natuur jaarduizenden behoefde,
om het den mensch te verschaffen. Men zegt van een stier, wat zou
hij zijn, als hij zijn kracht kende? - en ik zeg van den mensch, wat
zou hij zijn, als hij zijn spraakkunst geheel kende en geheel gebruikte?
43. HET VOLK KAN NIET SPREKEN (VII, 47-48).
De leemte is groot, die op de dwaalwegen, die we menschenvorming
heeten, daaruit onStaan is, dat we ons hierin zoo ver vergeten hebben,
en niet alleen niets gedaan hebben, om het lagere volk spreken te
leeren, maar het spraaklooze volk zich in abstracte begrippen liet verdroomen, en, terwijl we het de ledige woorden daarvan van buiten
leerden, het dt,;ed gelooven, dat het daardoor tot werkelijke kennis
van zaken en waarheden komt. De Indianen konden toch waarlijk
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niet meer doen om hun laagste volksklasse steeds in hun afgodendienst, en daardoor steeds als een hun afgoden geofferd en daardoor
diep vernederd menschenras, te houden. Men spreke mij het feit
van het niet-kunnen-spreken van onze lagere volksklasse en de misl<;;iding er van door hun schijn-sprekenleeren tegen. Ik beroep mij op
alle geestelijken, op alle overheden, op alle menschen, die onder een
volk wonen, dat te midden van zijn geheele verwaarloozing nog een
zoo verwrongen vaderlijk schijn-zorgvuldigheid-model van sprekenleeren opgedrukt wordt - wie onder een zoodanig volk leeft, hij trede
vóór en getuige: hij heeft het niet ervaren, hoe moeilijk het is, eenig
begrip in de armzalige schepsels te brengen. Maar men is hierin eenstemmig. Ja, ja, zeggen de geestelijken, het is zoo, als ze tot ons komen
en we ze onderrichten zullen, dan verstaan zij niet, wat wij zeggen,
en wij niet, wat zij antwoorden, en komen geen stap met hen vooruit,
tot ze uit het hoofd geleerd hebben, wat ze op dat, wat we ze vragen
moeten, hebben te antwoorden. Evenzoo zeggen de rechters: al zijn
ze ook nog zoo in hun recht, het is hun onmogelijk, een mensch hun
recht begrijpelijk te maken. Stadsbabbelaarsters ontstellen, als ze in
het dorp komen van de onbespraaktheid van deze lieden en zeggen:
men moet ze jarenlang in huis hebben, vóór men ze er toe brengen
kan, ook maar te beginnen, dàt in den huisdienst juist te doen, wat
met den mond verricht moet worden. Burgerlijke zwetsers, die achter
de tafel wat spreken en zwetsen geleerd hebben, houden, al zijn ze
ook nog zoo dom, de verstandigste en talentrijkste van zulke menschen voor veel dommer, dan ze zijn; en booswichten van velerlei
kleur roepen, een ieder met hem eigen gebaar: Heil ons, dat het zoo
is, alle handel en verkeer, waarvoor we zorgen, zou veel slechter uitvallen, als het anders ware.

44. DE SCHULD AAN DE WOORD- EN
BABBELSCHOLEN (VII, 49).
Vriend! Zoo spreken zakenmenschen en alle soorten van lieden,
die met het lagere volk op het land lijfs- en zielshalve veel te maken
hebben, over dit gezichtspunt; ik kon bijna zeggen, de notabelen van
onzen cultuur-schouwburg spreken zoo in hun loges en amphitheaters
veelzijdig over den hier bedoelden toestand van de parterre aan hun
voeten en moeten op vele plaatsen zoo spreken, wijl deze parterre
in dit opzicht in een hoogen graad verwaarloosd is. Men mag het
niet verhelen, het lagere Christenvolk van ons werelddeel moest in
veel streken zoo laag zinken, wijl men in zijn lagere scholen sedert
meer dan een eeuw aan ledige woorden een invloed op den menschelijken geest gegeven heeft, die niet alleen de opmerkzaamheid op de
indrukken der natuur zelf verslond, maar zelfs de ontvankelijkheid
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voor de.ze indrukken in den mensch .zelf verwoestte. Ik .zeg het nog
eens, - terwijl men dit deed en het Europeesche lagere volk tot een
woorden- en babbelvolk verlaagde, .zooals nauwelijks nog een volk
op aarde tot een woorden- en babbelvolk verlaagd geworden is, leerde
men het niet eens spreken. Daarom is het in 't geheel niet te verwonderen, dat de Christenheid van deze eeuwen van dit werelddeel
er uit .ziet, .zooals ze er uit.ziet; het is integendeel nog te verwonderen,
dat de goede menschelijke natuur onder alle verknoeiingskunsten, die
in on.ze woord- en babbelscholen op haar geprobeerd worden, nog
2;ooveel innerlijke kracht behouden heeft, als men in de diepte van
het volk nog algemeen aantreft. Maar - Godlof! de domheid aller
apenkunsten vindt overal op aarde in de menschelijke natuur zelf haar
tegenwicht, en houdt op voor ons geslacht verder schadelijk te .zijn,
als haar misgrepen het hoogste punt bereikt hebben, dat we verdragen
kunnen. Dwaasheid en dwaling dragen in elk gewaad de kiem harer
vergankelijkheid en harer vernietiging in .zich zelf, slechts waarheid
draagt in elken vorm de kiem des eeuwigen levens in .zich. 1)
4. HET TWEEDE ELEMENTAIRE MIDDEL VAN
ONDERWIJS (VII, 50-80).

1. HET TWEEDE ELEMENTAIRE
ONDERWIJSMIDDEL (VII, 50).
Het tweede elementaire middel, waarvan alle menschelijke kennis,
bijgevolg het wezen van alle onderwijs middelen uitgaat en uitgaan
moet, is: vorm. Aan de leer ervan gaat het bewustzijn der aanschouwing van gevormde dingen vooraf, welker voor het onderwijs in orde
gebrachte kunstvoorstelling deels uit de natuur van het aanschouwingsvermogen, deels uit het bepaalde doel van het onderwijs zelf afgeleid
moet worden.
2.DEVERSCHILLENDEAANSCHOUWINGSWIjZEN(VII,51).
De geheele massa van onze kennis ontstaat:
1. Door den indruk van alles, wat het toeval met onze vijf zinnen
in aanraking brengt. Deze aanschouwingswijze is ongeregeld, verward
en heeft een beperkten en .zeer langzamen gang.
2. Door al datgene, wat door de tusschenkomst der kunst en der
leiding, inzooverre deze van onze ouders en onderwijzers afhangt, ons
voor de zinnen gebracht wordt. Deze aanschouwingswijze is natuurlijk
naar den graad van het inzicht en de werk.zaamheid der ouders en
onderwijzers van elk kind omvattender, samenhangender en meer of
minder psychologisch gerangschikt; ook neemt .ze naar dien graad een
1) Dit moge een blijde verwachting wekken in hen, die in onze "praatschool'~
een dwaasheid en een dwaling zien en de waarheid in de "doeschool".
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meer of minder snellen en het doel van het onderwijs, de verduidelijking der begrippen, meer of minder snel en zeker bereikenden loop.
3. Door mijn in de eigen drift van al mijn vermogens gegrondveste
en bezielde wil, inzichten, kunden en vaardigheden te verwerven, en
door zelfstandig streven naar de veelzijdige middelen om tot aanschouwingen te komen. Deze soort aanschouwingskennis geeft onze
inzichten innerlijke eigenwaarde en brengt ons, terwijl ze de resultaten
van onze aanschouwing in ons zelf een onafhankelijk bestaan verschaft,
nader tot de moreele, eigen beïnvloeding van onze ontwikkeling.
4. Door het gevolg der inspanning en van den arbeid der beroepen
en van alle werkzaamheid, die niet bloot aanschouwing ten doel hebben.
Deze kenwijze verbindt mijn aanschouwingen aan toestanden en
omstandigheden, brengt de resultaten ervan in overeenstemming met
mijn moeiten voor plicht en deugd, en heeft werkelijk zoowel door
het dwangvolle van haar gang als door de willoosheid, die met betrekking tot haar resultaten bestaat, den grootsten invloed op de
juistheid, volledigheid en harmonie mijner inzichten tot aan het bereiken van haar doel: de duidelijkheid der betrippen.
5. Eindelijk is de aanschouwingskennis analogisch, daar ze mij de
hoedanigheid ook van zulke dingen leert kennen, die nooit werkelijk
tot mijn aanschouwing gekomen zijn, welker soortgelijkheid ik echter
van andere werkelijk mij ter aanschouwing gekomen voorwerpen
abstraheer. Deze aanschouwingswijze maakt mijn vooruitgang in kennis,
die als resultaat der werkelijk aanschouwingen slechts het werk mijner
zinnen is, tot werk van mijn ziel en al haar vermogens, en ik leef
daardoor in zooveel soorten van aanschouwingen, als ik zielsvermogens
heb; maar met betrekking tot de laatste aanschouwingen heeft dan
het woord een meer omvattende uitgebreidheid dan in het gewone
spraakgebruik, en omvat ook de gansche reeks van gevoelens, die van
de natuur van mijn ziel onafscheidelijk zijn.
Het is van belang zich met de verscheidenheid dezer aanschouwingswijzen 1) bekend te maken, om zich voor elk ervan de regels te kunnen
abstraheeren, die haar eigen z;ijn.
3. DE DEELEN VAN HET TWEEDE ELEMENTAIRE
ONDERWIJSMIDDEL (VII, 52).
Ik keer intusschen weer op mijn pad terug.
Uit het bewustzijn mijner aanschouwing van gevormde dingen ontspringt de meetkunst. Deze rust echter onmiddellijk op een aanschouwingskunst, die werkelijk van het eenvoudige kenvermogen, zoowel als van de eenvoudige aanschouwingswijze der dingen onder1) Deze verscheidenheid kan gemakkelijk worden vastgehouden door ze achtereenvolgens de toevallige, de geleide, de gewilde, de practische en de analoge aanschouwingswijze te noemen.
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scheiden moet worden. Uit deze kunstmatige aanschouwing ontwikkelen zich dan alle deelen der metingen en harer resultaten. Maar
juist dit vermogen der aanschouwingskracht leidt ons door de vergelijkingen der voorwerpen, ook buiten de regels der meetkunst, tot
vrije nabootsing dezer verhoudingen, tot teekenkunst en eindelijk
gebruiken we de krachten der teekenkunst nog in de schrijfkunst.
A. MEETKUNST (VII, 53-65).

4. WAT ZE ONDERSTELT (VII, 53).
Ze onderstelt een Abc der aanschouwing, d.i. ze onderstelt een
kunst om de regels der metingen door de nauwkeurige indeeling van
alle mogelijkheden, die in de aanschouwing te voorschijn komen, te
vereenvoudigen en te bepalen.
5. HET FUNDAMENT VAN HET MEEST
JUISTE OORDEEL (VII, 53).
Ik wil u, beste Gessner, weer op den empirü.chen gang, die me
tot de opvattingen ovtr dit onderwerp geleid heeft, opmerkzaam
maken, en voor dit doel een uittreksel uit een plaats in mijn rapport
bijvoegen: "De grondstelling aangenomen," zei ik daarin, "dat de
aanschouwing het fundament is van alle kennis, dan volgt daaruit
ontegenzeggelijk: de juistheid der aanschouwing is het eigenlijke
fundament van het meest juiste oordee1."
6. VERBAND TUSSCHEN AANSCHOUWING
EN METEN (VII, 54).
"Klaarblijkelijk echter is met betrekking op kunstvorming de volkomen juistheid der aanschouwing een gevolg der meting van het te
beoordee1en of na te bootsen voorwerp, of van een zoover ontwikkelde
sterkte van het verhoudingsgevoel, die de meting der voorwerpen
overbodig maakt. Aldus koppelt zich de vaardigheid, juist te meten,
in de kunstvorming van ons geslacht onmiddellijk aan de behoefte
der aanschouwing. Teekenen is een lineaire bepaling van den vorm,
welks omvang en inhoud door het volkomen meetvermogen juist en
nauwkeurig bepaald worden."
7. DE GEWONE GANG DER KUNSTVORMING (VII, 55).
"De grondstelling, dat oefening en vaardigheid in meten aan de
oefening in het teekenen voorafgaan of minstens er gelijken tred mede
houden moet, is evenzoo klaarblijkelijk als niet toegepast. Maar de
gang onzer kunstvorming is: beginnen met onjuist aanschouwen en
krom bouwen, dan afbreken en nog tienmaal krom bouwen. tot eindelijk en laat het gevoel der verhoudingen tot rijpheid komt; daarna
komen we eindelijk ook aan dat, waarmee we beginnen moesten, aan
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het meten. Dit is onze kunstgang; en toch zijn we zooveel duizend
jaren ouder dan de Egyptenaren en Etruskers, wier teekeningen alle
op volkomen meetkunst rusten of, nauwkeuriger beschouwd, niets
anders dan eenvoudige weergaven van zulke metingen waren:'

8. HET MIDDEL OM JUIST TE LEEREN METEN (VII, 56).
"En nu is het de vraag, door welk middel is het kind tot dit fundament van alle kunst, tot juist meten van alle voorwerpen, die hem
voor de oogen komen, te ontwikkelen? Klaarblijkelijk door een
reeks van meetdeelen van den vierhoek, die het geheel van alle mogelijke aanschouwingen omvatten, en volgens eenvoudige, zekere en
vaste regels georganiseerd zijn." 1)
9. HET METEN MOET AAN HET TEEKENEN
VOORAFGAAN (VII, 57).
"Weliswaar hebben de jonge kunstenaars bij gebrek van zulke
meetelementen zich door langdurige oefening in hun kunst middelen
verworven, waardoor ze tot een meer of minder vaste vaardigheid
gekomen zijn, om zich elk voorwerp zóó voor de oogen te stellen en
zóó te kunnen nateekenen, als het werkelijk in de natuur zelf is; en
het is niet tegen te spreken, dat veel van hen het door de lasten van
langdurige pogingen het ook voor de verwardste aanschouwingen tot
een zoover ontwikkeld gevoel voor verhoudingen brachten, dat het
meten der voorwerpen overbodig maakte; maar bijna elk van hen
had zijn eigen middelen. Geen had voor de zijne een benaming, wijl
geen zich er bepaald van bewust was; daarom kon hij ook deze middelen niet behoorlijk aan zijn leerling meedeelen. Deze verkeerde dus
in denzelfden toestand als zijn onderwijzer, en moest zich met de
uiterste inspanning en door langdurige oefening ook - maar weer
door eigen middelen of juister zonder middelen - het resultaat ervan,
het juiste gevoel voor verhoudingen, verwerven. En zoo moest de kunst
in de hand der weinige gelukkigen blijven, die tijd en gelegenheid hadden
zich langs zulk een omweg tot dit gevoel te verheffen; en men kon haar
daarom ook nooit als een algemeene menschelijke aangelegenheid en de
aanspraak op haar ontwikkeling nooit als een algemeen menschelijk recht
beschouwen, en toch is ze dat; minstens kan hl; dit niet tegenspreken,
die toegeeft, dat de aanspraak lezen en schrijven te kunnen leeren
een recht van eIken in een gecultiveerden staat levenden mensch
is, daar klaarblijkelijk de neiging tot teekenen en de vaardigheid te
1) Deze plaats is, als honderd andere, een uiting der onrijpe, wanstaltige opvatting van de eerste, empirische onderzoekingen van het toen in zijn omvang slechts
donker vermoede begrip der elementaire vorming en haar voornaamste middelen;
en thans nog slechts inzooverre interessant, als het den eersten empirischen gang,
die dit begrip in mij en in mijn medewerkers toen genomen heeft, in de volle waarheid van zijn bekrompenheid in het licht plaatst.
P.
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meten zich bij het kind natuurlijk en vrij ontwikkelt, daarentegen de
beslommeringen, waardoor het tot lezen en schrijven gebracht moet
worden, met groote kunst of met ruw geweld begonnen moeten worden, wanneer ze hem niet meer schaden zullen, dan hem het lezen
ooit waard worden kan. Intusschen is het teekenen, als het het doel
van het onderwijs, duidelijke begrippen te bevorderen, steunen zal,
werkelijk aan het meten der vormen gebonden. Het kind, dat men een
voorwerp om te teekenen voorlegt, vóór het ûch de proportie ervan
in haar ganschen vorm voorstellen en ûch erover uitspreken kan,
komt nooit zoover, dat deze kunst, zooals ze zijn moet: een werkelijk
middel om van donkere aanschouwingen tot duidelijke begrippen te
komen, in het geheel van zijn ontwikkeling en harmonisch met het
groote doel ervan, voor hem de werkelijke reëele waarde heeft, die
het ervoor hebben moet en hebben kan."

10. HET ABC DER AANSCHOUWING (VII, 58-59).
Om dus de teekenkunst op dit fundament te vestigen moet men
ze aan de meetkunst onderwerpen, en de verdeelingen in hoeken en
bogen, die uit den oervorm van den vierhoek voortkomen, zoowel als
de rechtlijnige deelen van den laatsten, tot bepaalde meetkunstige
vormen trachten te organiseeren. Dit is geschied, en ik geloof een
reeks van zulke meetkunstige vormen georganiseerd te hebben, welker
gebruik het kind het aanleeren van alle metingen zoozeer vergemakkelijkt
en de proportie van alle vormen hem zóó duidelijk maakt, als het Abc
der klanken hem het aanleeren der taal vergemakkelijkt. Dit Abc der
aanschouwing 1) is een gelijkvormige verdeeling van het vierkant
in bepaalde meetkunstige vormen en vereischt hoofdzakelijk een
nauwkeurige kennis van den oorsprong ervan, de rechte lijn, in haar
liggende en staande richting. De verdeelingen van den vierhoek door
deze laatste brengen dan zekere bepalings- en meetkunstige vormen
van alle hoeken voort, zoowel als van den cirkel en van alle bogen,
welker geheel ik het Abc der aanschouwing noem.
1) Ik moet hier opmerken, dat het Abc der aanschouwing slechts als het belangrijkste en alleen ware onderwijsmiddel voor de juiste beoordeeling der vormen van
alle dingen voorkomt. Intusschen is dit middel tot heden geheel verwaarloosd en tot
volkomen onkunde ervan toe uit de oogen ge~et geworden. Voor getal- en taalkennis
daarentegen heeft men honderdvoudige van ~ulke middelen. Intusschen is de
ontstentenis der onderwijsmiddelen voor den vorm niet slechts als een eenvoudige
leemte in de ontwikkeling der menschelijke kennis te beschouwen, maar ze schijnt
de leemte van het eigenlijke fundament van alle kennis te njn. Ze doet ~ich voor als
de leemte der kennis in een punt, waaraan de getal- en taalkennis werkelijk ondergeschikt moeten worden. Mijn Abc der aanschouwing moet dit werkelijk gebrek
van het onderwijs verhelpen en het de basis ver~ekeren, waarop de overige onderwijsmiddelen alle bevestigd moeten worden. Ik bid den mannen van Duitschland, die
nch tot oordeelen hierover bevoegd gevoelen, dit genchtspunt als het fundament
mijner methode te beschouwen, waarop de juistheid of onjuistheid, de waarde of
onwaarde van al mijn proeven berust.
P.
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11. HOE HET ABC DER AANSCHOUWING
GELEERD WORDT (VII, 60-(3).
Dit wordt het kind op de volgende wijze geleerd:
1. 1. Men plaatst hem de hoedanigheid der rechte lijn, voorzoover
zij onverbonden en op zich zelf bestaat, in haar velerlei standen naar
verschillende willekeurige richtingen voor oogen, en brengt hem haar
velerlei afbeeldingen, zonder te letten op haar verdere toepassing, tot
helder bewustzijn. 2. Dan begint men de rechte lijnen als horizontaal,
verticaal en schuin, de schuine eerst als oploopend en afloopend, dan
als rechts en links oploopend en rechts en links afloopend te benoemen.
3. Dan geeft men hem bij de verschillende afbeeldingen der evenwijdige lijnen de namen er van als horizontaal-, verticaal- en schuine
evenwijdigen. 4. Dan geeft men hem de namen der voornaamste
hoeken, die door de verbinding van deze hem bewuste lijnen ontstaan,
zoodat men ze als rechte, spitse en stompe hoeken benoemt. 5. Evenzoo laat men ze den oervorm alla meetkunstige vormen, het vierkant,
dat door verbinding van twee hoeken ontstaat, en zijn bepaalde verdeelingen in halven, vierde en zesde deelen, enz., 6. daarna den cirkel
en zijn afwijkingen in verschillende zich langwerpig vernauwende
vormen en zijn deelen kennen en benoemen. - Al deze bepalingen
worden het kind eenvoudig als resultaten van zijn oogemaat aangebracht, en de benamingen der meetkunstige vormen zijn in dezen
gang eenvoudig: gelijkzijdige vierhoek, horizontale vierhoek en verticale
vierhoek (of rechthoek), de gebogen lijn als: rond, halfrond, kwartrond, eerste ovaal, halve ovaal, kwartovaal, tweede, derde, vierde,
vijfde ovaal, enz.
Il. Dan moet het tot het gebruik van deze vormen als meetmiddelen
geleid worden en de natuur der verhoudingen leeren kennen, waaruit
ze ontstaan. Het eerste en tweede 1) middel om tot dit doel te geraken is:
1. Bemoeiing om het kind de verhoudingen dezer meetkunstige
vormen te doen kennen en benoemen.
2. Het er toe brengen, ze zelfstandig te kunnen toepassen en gebruiken.
Het kind wordt hiervoor reeds in het boek voor moeders voorbereid, en er worden hem velerlei voorwerpen getoond, die nu eens
vierhoekig, dan rond, dan ovaal, dan breed, dan lang, dan smal zijn.
Spoedig daarna worden hem de deelen van het Abc der aanschouwing
zelf in stukgesneden kaarten als kwart, half kwart en zesde vierhoek
enz., en dan weer als cirkel, halve en kwartcirkel, ovaal, halve en kwartovaal voor oogen gelegd, en daardoor reeds bij voorbaat een donker
1) Dit ,.en tweede" moest om den zin worden ingelascht.
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bewustzijn der heldere begrippen gewekt, die door het aanleeren van
de kunstopvatting en het gebruik dezer vormen later in hem ontwikkeld moeten worden. Ook tot dit laatste worden ze reeds in het
boek voor moeders voorbereid, waarin eenerzijds het begin eener
bepaalde taal over deze vormen, anderzijds het begin van het tellen,
dat de meting onderstelt, gegeven worden. Ze worden hiertoe door
het Abc der aanschouwing zelf geleid, daar hun de in het boek voor
moeders reeds tot donker bewustzijn gebrachte middelen van deze
kunst, taal en getal, in dit Abc voor het bepaalde doel der meting
helder gemaakt, en ze daardoor tot een zekere geschiktheid gebracht
worden, om zich over getal en maat in elken vorm bepaald te kunnen
uitdrukken.
3. Het derde middel om tot dit doel te geraken is het nateekenen
van dezen vorm zelf, waardoor de kinderen in verband met de twee
andere middelen allengs niet alleen tot duidelijke begrippen van eIken
vorm komen, maar ook de bepaalde geschiktheid verkrijgen, om juist
volgens eIken vorm te arbeiden. Om het eerste doel te bereiken laat
men ze dus de verhoudingen der vormen, die hun uit den eersten
gang als horizontaal- en verticaalvierhoek bekend zijn, in den tweeden
door horiz;ontaalvierhoek 2 is tweemaal zoo lang als hoog, verticaalvierhoek 2 is tweemaal zoo hoog als breed enz. door al zijn afdeelingen
benoemen; ook moeten hier wegens de verschillende richting der
schuine lijnen meerdere vierhoeken als horizontaalvierhoek 11/2 maal,
verticaalvierhoek 21/3, 31/41 P/6 enz. ter benoeming voor oogen gebracht worden. Volgens dit gezichtspunt worden dan de verschillende
richtingen der schuine lijnen of scherpe en stompe hoeken, zoowel
als de verschillende verdeelingen van den cirkel en van het uit de
verdeelingen van den vierhoek ontspringende ovaal en zijn deelen
bepaald.
12. DE AANSCHOUWINGSKUNST (VII, 64).
Door de erkenning van zulke bepaalde vormen verheft dan het
aldus ontwikkelde meetvermogen het dwalende aanschouwingsvermogen mijner natuur tot een aan bepaalde regels onderworpen kunstkracht, waaruit dan het juiste beoordeelingsvermogen van de verhoudingen van alle vormen ontspringt, dat ik aanschouwingskunst
noem. Dit is een nieuwe kunst, die aan de oude, gewone en bekende
kunstopvattingen van onze cultuur als haar algemeen en werkelijk
fundament vooraf moet gaan. Elk kind komt daardoor op de eenvoudigste wijze zoover, elk voorwerp in de natuur volgens zijn uitwendige
verhouding en naar die zijner betrekkingen tot andere juist te kunnen
beoordeelen en zich er bepaald over te kunnen uitdrukken. Het komt
door deze kunstleiding zoover, dat, als het een of andere figuur aan-
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ziet, het niet alleen de verhouding van de hoogte tot de breedte ervan,
maar ook de verhouding van elke afzonderlijke afwijking van zijn
vorm van het vierkant in scheeve lijnen en bogen nauwkeurig bepalen
en met den naam benoemen kan, waarmee deze afwijking in ons
Abc der aanschouwing aangeduid wordt. De middelen om tot deze
kunstkracht te komen liggen in de aanschouwingskunst zelf, en worden
dan verder door de teekenkunst en vooral door de lijnteekenkunst
nog meer in het kind ontwikkeld en zoover gebracht, dat de bepaalde
meetkunstige vormen der voorwerpen in hem tot een bekendheid en
een soort tact verheven worden, waardoor het zich deze na de voltooide beginoefeningen, zelfs in de ingewikkeldste voorwerpen, niet
meer als werkelijk meetmiddel voor oogen stellen moet, maar ze zich
dan ook zonder hulp van de eigenlijke meting volgens alle verhoudingen hunner deelen onderling juist voorstellen en zich er bepaald
over uitdrukken kan.

13. HET RESULTAAT MIJNER METHODE (VII, 65).
Het is niet te zeggen tot welke resultaten dit ontwikkelde vermogen
elk, ook het zwakkere, kind opvoert. Ik laat me hier niet zeggen: dit
is een droom. Ik heb kinderen volgens deze grondstellingen geleid,
en mijn theorie is in me zelf niets anders dan een resultaat van mijn
hierover beslissende ervaring. Men kome en zie. Mijn kinderen zijn
wel is waar nog in het begin van deze leiding, maar dit begin beslist
zóó ver, dat er thans werkelijk een eigenaardig menschelijk geslacht
noodig is, om naast mijn kinderen te staan en niet snel overtuigd
te worden; en dit i~ niets minder dan buitengewoon 1).
B. TEEKENKUNST (VII, 66-68).

14. BEGRIP (VII, 66).
Teekenkunst is een vaardigheid, zich den omtrek en de daar binnen
bevatte kenmerken van ieder voorwerp, door de aanschouwing van
het voorwerp zelf, door middel van overeenkomstige lijnen te kunnen
voorstellen en getrouw nabootsen.
15. DE TEEKENKUNST DOOR DE NIEUWE
METHODE VERGEMAKKELIJKT (VII, 66).
Deze kunst wordt door de nieuwe methode buitengewoon vergemakkelijkt, daar ze thans in al haar deelen bloot als een gemakkelijke toepassing der vormen verschijnt, die het kind niet alleen ter
aanschouwing gebracht, maar door de oefening in de nabootsing in
hem tot werkelijke meetvaardigheden ontwikkeld zijn geworden.
1) Verschillende gedrukte getuigenissen van tijdgenooten laten zien, dat Pestalozzi
zich hier niet aan grootsprekerij schuldig maakt.
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16. HOE HET TEEKENEN GELEERD WORDT (VII, 67).
Dit geschiedt aldus: Zoodra het kind de horizontale lijn, waarmee
het Abc der aanschouwing begint, juist en vaardig teekent, zoekt men
voor hem uit den ganschen chaos van alle aanschouwingen figuren
op, welker omtrek niets anders is dan de toepassing der hem volkomen bekende horizontale lijn, of althans slechts een onmerkbare
afwijking ervan vereischt. Zoo schrijdt men voort tot de verticale
lijn, dan tot den rechtlijningen hoek, enz.; en in de mate als het kind
in het gemakkelijke toepassen van deze vormen sterker wordt, zoo
wijkt men in de figuren ter toepassing ervan af. 1)
17. HET RESULTAAT VAN ONZE LEERWIJZE (VII,68).
De invloed van deze met het wezen der physisch-mechanische
wetten overeenstemmende maatregelen op de teekenkunst is niet
kleiner, dan die van het aanschouwings-Abc op het meetvermogen
der kinderen. Daar ze bij deze leiding elke, ook de eerste aanvangsteekeningen, tot volkomenheid brengen, vóór ze verder gaan, ontwikkelt zich bij hen reeds bij de eerste schreden dezer kunst een
besef van de resultaten harer voltooide kracht, en met dit besef een
streven naar volkomenheid en een volharden tot volmaaktheid, die
de warboel van de dwaasheid en de wanorde van onze onpsychologische menschen- en kunstvormingsmiddelen nooit bereikt en nooit
bereiken kan. Het fundament der vorderingen \an zulke in dit opzicht beter geleide kinderen ligt niet alleen in hun hand, maar in de
innerlijke krachten der menschelijke natuur, en de toepassingsboeken
der meetkunstige vormen doen dan de volgorde der middelen aan de
hand, waardoor dit nastreven met psychologische kunst en binnen
de perken der physisch-mechanische wetten benut, de kinderen trapsgewijze tot het punt brengt, dat we reeds even aangeraakt hebben,
dat namelijk het verdere in het oog hebben der meetlijnen hun allengs
geheel overbodig wordt, en van de leidingsmiddelen der kunst hun
niets overblijft dan de kunst zelf.
C. SCHRIJFKUNST (VII, 69-80).
18. WAAROM HET TEEKENEN AAN HET
SCHRIJVEN MOET VOORAFGAAN (VII, 69).
De natuur zelf plaatst deze kunst onder het teekenen en alle middelen, waardoor dit laatste bij de kinderen ontwikkeld en tot volmaaktheid gebracht moet worden, dus eigenlijk en vooral onder de meetkunst. De schrijfkunst mag zelfs minder dan het teekenen zelf zonder
1) Deze methodische aanwijzingen zijn onvolledig, daar Pestalozzi zich bepaalt
tot de weergave van de omtrekken van voorwerpen en de weergave van "de daar
binnen bevatte kenmerken" buiten beschouwing laat.
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vooraf ontwikkelde geoefendheid in gemeten lijnen begonnen en beoefend worden, en wel niet alleen daarom, (I) wijl z;e een eigenlijke
soort van lijnteekenen is en geen willekeurige afwijking van de bepaalde richting harer vormen duldt, maar werkelijk ook daarom,
(11) wijl z;e, als z;e vóór het teekenen bij het kind tot vaardigheid gebracht wordt, hem de hand voor dit laatste noodwendig bederven
moet, daar z;e haar in bijz;ondere vormen verhardt, voor haar algemeene
buigz;aamheid voor alle vormen, die het teekenen werkelijk onderstelt,
voldoende en z;eker ontwikkeld is. Nog meer moet het teekenen aan
het schrijvenleeren voorafgaan, (111) wijl daardoor het kind de juiste
vorming der letters buitengewoon vergemakkelijkt en (IV) hem het
groote tijdverlies bespaard wordt z;ich jarenlang aangewende kromme
en onjuiste vormen weer af te wennen, en (V) het daarentegen daardoor het in z;ijn gansche ontwikkeling belangrijke voordeel geniet, ook
bij de eerste beginselen dez;er kunst z;ich de kracht harer voltooiing
bewust te worden, en daardoor reeds in het eerste tijdstip van het
schrijvenleeren in z;ich z;elf den wil te verwekken, niets onbepaalds,
verkeerds en onvolkomens aan de eerste, tot een z;ekeren graad van
juistheid, bepaaldheid en volkomenheid gebrachte schreden dez;er
kunst te verbinden.

19. DE GRIFFEL VÓÓR DE PEN (VII, 70).
Het schrijven moet evenals het teekenen eerst met de griffel op
leien beproefd worden, (I) daar het kind geschikt is de letters met
een griffel tot een mate van juistheid te brengen op een leeftijd, waarop
het nog buitengewoon moeilijk z;ijn z;ou, het tot het hanteeren der
pen te vormen. (11) Verder is het gebruik van de griffel vóór de pen
bij het schrijven, als bij het teekenen, ook daarom aan te bevelen,
wijl het foutieve op de lei in elk geval snel uitgewischt kan worden,
daarentegen op het papier gewoonlijk bij het blijven staan van een
foutieve letter z;ich steeds een nog foutieveren trek met den eersten
verbindt, en z;oo bijna algemeen van het begin van een regel tot aan
z;ijn eind en van het begin van een blad tot aan z;ijn eind een soort
van z;eer opvallende progressie van het foutieve afwijken van het aan
het begin van den regel en van het blad gegeven voorbeeld optreedt.
(111) En eindelijk acht ik ook dit een z;eer belangrijk voordeel voor dez;e
manier: het kind wischt op de lei ook het volkomen goede steeds weer
uit, en men gelooft niet, hoe belangrijk het voor het menschelijk geslacht
is, dat het z;onder aanmatiging gevormd wordt, en er niet te vroeg toekomt aan het werk z;ijner handen een ijdelheidswaarde toe te kennen.
20. TWEE TIJDPERKEN IN HET
SCHRIJVENLEEREN (VII 71).
Ik verdeel dus het schrijvenleeren in twee tijdperken:
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1. in dat, waarin het kind zich den vorm der letters en haar verbinding onafhankelijk van het gebruik der pen eigen moet maken;
2. in dat, waarin het zijn hand in het gebruik van het eigenlijke
schrijfinstrument, de pen, zelf oefent.
21. EERSTE TIjDPERK;HET VOORBEELDENBOEK(VII,72).
Ik leg reeds in het eerste tijdperk het kind de letters in nauwkeurige
uitmetingen voor oogen en heb een voorbeeldenboek laten steken,
waardoor de kinderen, in verband met het geheel dezer methode en
haar voordeelen, zich bijna vanzelf en zonder eenige hulp tot vaardigheid in het schrijven ontwikkelen kunnen. De voordeelen van dit
schrijfboek zijn:
1. Het houdt zich bij de begin- en grondvormen der letters lang
genoeg op.
2. Het verbindt de deelen der samengestelde vormen der letters
slechts geleidelijk met elkaar, zoodat de voltooiing der moeilijkste
letters slechts als een geleidelijk toevoegen van nieuwe deelen aan
het reeds beoefende begin van de letter te beschouwen is.
3. Het oefent de kinderen in de samenvoegingen van meerdere
letters van het oogenblik af, waarop ze een enkele juist kunnen nateekenen, en stijgt stap voor stap in het samenstellen van zulke woorden,
die slechts uit die letters bestaan, die het op een bepaald tijdstip
volkomen nateekent.
4. Het heeft eindelijk het voordeel, dat het in afzonderlijke regels
gesneden is en het kind zóó voorgelegd kan worden, dat de na te
schrijven regel voor oog en hand onmiddellijk onder de letters van het
voorbeeld komt te staan.
22. TWEEDE TIJDPERK (VII, 73).
In het tweede tijdperk, waarin het kind tot het gebruik van het
eigenlijke schrijfinstrument, de pen, geleid moet worden, is het in
de vormen der letters en haar samenvoeging reeds tot een merkbare
volkomenheid geoefend, en de onderwijzer heeft dan niets verder te
doen, dan de voltooide teekenvaardigheid in deze vormen door het
gebruik der pen tot werkelijke schrijfkunst te maken. Intusschen moet
het kind ook hier dezen nieuwen vooruitgang aan het punt, waarin
het reeds geoefend is, aansluiten. Zijn eerste penvoorbeeld is weer
nauwkeurig zijn griffelvoorbeeld, en het gebruik der pen moet daarmee beginnen de letters in dezelfde grootte te schrijven, als het ze
geteekend heeft, en slechts geleidelijk tot naschrijven der kleinere
gewone schrijfvormen geoefend worden.
23. EIGENLIJK DOEL DER (SCHRIjF)METHODE (VII, 74).
De psychologie van alle onderwiisvakken eischt werkelijke onderscheiding hunner middelen en een haarscherpe bepaling, welke ervan
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het kind op elken leeftijd aangebracht worden kunnen en moeten.
Zooals in alle vakken gebruik ik deze grondstelling ook in de schrijfkunst, en ben vooral door een onafgebroken opvolging ervan en door
het daaruit voor de vier- tot vijfjarige kinderen ontstane griffelvoorbeeldenboek zoover gekomen, dat volgens deze methode ook een
slecht onderwijzer en een zeer ongeoefende moeder in staat is hun
kinderen tot op zekere hoogte tot juist- en schoonschrijven te ontwikkelen, zonder het vooraf zelf geleerd te hebben. Het is echter hier,
zooals overal, het eigenlijke doel mijner methode, het hierin verwaarloosde volk het gezinsonderwijs weer mogelijk te maken, en elke moeder,
wier hart voor haar kind klopt, door haar trapsgewijze daartoe te verheffen, haar tot aan het einde mijner elementaire oefeningen zelfstandig te kunnen volgen en ze met de kinderen te kunnen beoefenen.
Om daartoe te komen, behoeft ze in elk geval slechts een kleinen stap
verder te zijn, dan de kinderen zelf.

24. OVER DE "ONUITVOERBAARHEID" MIJNER
METHODE (VII, 75).
(I) Mijn hart verheft zich door de verwachtingen, waartoe deze
inzichten mij leiden; maar, beste vriend! sedert ik ook maar van
verre iets ervan uit, roepen mij menschen van alle kanten toe: de
moeders van het land zullen niet willen. En niet alleen menschen
uit het volk, maar zelfs menschen, die het volk onderwijzen, menschen,
die het volk het Christendom onderwijzen, zeggen mij honend: Gij
kunt onze dorpen op- en afloopen, gij zult geen moeder vinden, die
dat doet, wat gij van haar verlangt. Ze hebben volkomen gelijk. Het
is zoo; maar het moest niet zoo zijn; het moet niet zoo zijn, en van
honderd menschen, die deze tegenwerping maken, weet nauwelijks
één, waarom het zoo is, en nog veel minder, hoe het anders kan worden
gemaakt.
(11) Ik kan intusschen deze lieden met de grootste geruststelling
antwoorden: ik wil met de middelen, die in mijn hand zijn, heidensche
moeders in het diepste noorden er toe brengen, dat zij het doen,
wat ik eisch, en als het dan daartegenover ook waar is, dat Christenmoeders in het milde Europa, dat Christenmoeders in mijn vaderland niet zoover te brengen zullen zijn, als ik heidensche moeders
in het wilde noorden elk uur brengen wil, dan mocht ik deze heeren,
die het volk van het vaderland, dat zij en hun voorvaderen geleerd,
onderricht en tot heden geleid hebben, thans op deze wijze belasteren,
toeroepen: gij zult uw handen wasschen en het zeggen: Wij zijn onschuldig aan deze onuitsprekelijke onmenschelijkheid van het volk in
het milde Europa; wij zijn onschuldig aan deze onuitsprekelijke onmenschelijkheid van het goedmoedigste, voor ontwikkeling vatbaarste
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en geduldigste onder alle Europeesche volken, het Zwitsersche volk;
gij zult het zeggen: wij en onze voorvaderen hebben gedaan, wat we
te doen schuldig waren om het namelooze ongeluk dezer onmenschelijkheid van ons werelddeel en van ons vaderland te verwijderen, en
dit onnoemelijk verval van de eerste grondslagen der zedelijkheid en
van het Christendom in ons werelddeel en in ons vaderland te voorkomen. Ik mocht den mannen, die durven te zeggen: Loop het land
op en af, de moeders van het land zullen dat niet doen en niet willen;
antwoorden: gij moet deze onnatuurlijke moeders van ons vaderland
zooals vroeger Christus Jeruzalem toeroepen: Moeders! Moeders! wij
hebben u onder de vleugelen der wijsheid, menschelijkheid en van
het Christendom willen verzamelen, als een hen haar jongen verzamelt, maar gij hebt niet gewild! Als ze dit doen durven, dan wil
ik zwijgen en aan hun woord gelooven en aan hun ervaring, en niet
aan de moeders van het land en niet aan het hart, dat God in haar
borst gelegd heeft. Als ze dit echter niet durven doen, dan wil ik ook
niet aan hen gelooven, maar aan de moeders van het land en aan het
hart, dat God in haar borst gelegd heeft, en dan veeleer het ellendige
woord, waarmee ze het landvolk als het voortbrengsel eener slechte
schepping van zich werpen, voor lasterlijk tegen het volk en de natuur
en de waarheid weersprekend verklaren en mijn weg gaan als een
wandelaar, die in een verwijderd woud een wind hoort, welks waaien
hij op zijn plaats niet eens voelt. Ik moet daarom dus mijn weg gaan.
(111) Ik zag en ondervond door mijn gansche leven alle soorten
van zulke menschen in slaap gewiegd in systemen en idealen, zonder
volks kennis en volksachting, en het personeel van hen, die heden
het volk met betrekking tot mijn onderwerp en op deze wijze lasteren,
verkeert meer dan eenig ander, dat ik ken, in dit geval. Zulke menschen wanen zich zelf op een hoogte en het volk ver beneden hen in de
diepte, maar ze vergissen zich in beide, en zooals armzalige apen door
de aanmatigingen van hun slechte natuur zelf verhinderd en ongeschikt gemaakt worden om over de zuivere waarde van werkelijke
dierlijke krachten, of over die van ware menschelijke ontvankelijkheden juist te oordeelen, worden deze armzalige woordmenschen door
de schoone kunsten van hun onnatuurlijken gang rechtuit even zoo
ongeschikt gemaakt om te gevoelen, dat ze zelf op stelten staan, en
daarom van hun ellendige houten beenen stappen moeten, om ook
maar met dezelfde kracht als het volk op Gods bodem te staan. Ik
moet ze beklagen. Ik heb veel van deze ellendige woordmenschen met
een zoodanig mengsel van nonnen-onschuld en rabbijnen-wijsheid
hooren zeggen: wat kan toch ook schooner voor het volk zijn, dan de
Heidelbergsche Catechismus en het Boek der Psalmen! dat ik waarlijk
hierin met de menschheid rekening houden en achting voor de funda-
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menten ook van deze dwaling in mijn hart terugroepen moet. Ja, vriend!
ik wil ook deze dwaling van den menschelijken geest in de dwalenden
verontschuldigen, het was toch steeds zoo en moet steeds zoo zijn.
De menschen zijn zich steeds gelijk en de schriftgeleerden en hun leerlingen waren het ook altijd. Ik wil dus tegen de woordenkraam hunner
menschelijke verordeningen en tegen de klinkende schellen van hun
ceremoniedienst en de liefde- en wijsheidlooze gemoedsstemming, die
zij volgens haar natuur voortbrengen moet, mijn mond niet verder
opendoen, maar met den grootsten mensch, die ooit tegen de dwalingen
der schriftgeleerden de zaak der waarheid, van het volk en van de
liefde zegevierend verdedigd heeft, slechts dit zeggen: Heer vergeef
hun, want ze weten niet, wat ze doen.

25. SCHRIJVENLEEREN EEN SOORT VAN
SPREKENLEEREN (VII, 76).
Maar ik keer weer terug. Het schrijvenleeren komt derdens als een
soort van sprekenleeren te voorschijn. In zijn wezen is het dan ook
niets anders dan een eigenaardigheid en bijzondere toepassing van de
laatste kunst. Zooals het dus in mijn methode als vorm in verband
met het meten en teekenen optreedt, en in dit verband alle voordeelen
geniet, die door de voorafgaande ontwikkeling dezer kunstkrachten
worden voortgebracht, zoo treedt het als bijzondere soort van het
sprekenleeren weer op in verband met alles, wat van de wieg af ter
ontwikkeling van dit vermogen in de methode gedaan is, en geniet
juist de voordeelen, die door de voorafgegane ontwikkeling zijner kunstkrachten in het spreken, door het boek der moeders, door het spel- en
leesboek reeds in hem ontwikkeld en stevig gegrondvest zijn.
26. GEEN EIGENLIJKE SCHRIJFVOORBEELDEN
MEER NOODIG (VII, 77).
Een kind, dat volgens deze methode geleid is, kent het spel- en het
eerste leesboek zoo goed als van buiten. Het kent de fundamenten der
orthographie en der taal in een grooten omvang en als het zich met
het oog op den vorm van het schrijven door het griffel boek en de eerste
oefeningen in het schrijven in de afzonderlijke trekken der letters en
haar samenvoegingen voldoende vaardigheid verworven heeft, dan behoeft het voor zijn verdere schrijvenleeren geen eigenlijke voorbeelden
meer; het heeft door zijn vaardigheid in de taal en de orthographie
het wezen dezer voorbeelden in zijn hoofd en schrijft uit eigen ervaring
aan den draad van het spel- en leesboek reeksen van woorden, waardoor
het zijn taalkennis steeds meer versterkt en zijn geheugen en zijn verbeeldingskracht oefent.
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27. VOORDEELEN DER VERBINDING VAN
SCHRIJVEN- EN SPREKENLEEREN (VII, 78).
De voordeelen dezer aldus gerangschikte en aan de oefeningen in
het sprekenleeren verbonden oefeningen in het schrijven zijn hoofdzakelijk deze:
1. Dat ze de grammaticale vaardigheden, die het kind aangebracht
worden, steeds meer in hem versterken en haar fundamenten in zijn
geest onuitwischbaar maken. Het kan niet anders zijn: daar het, volgens
aanwijzing van het leesboek, waarin de zelfstandige naamwoorden, de
bijvoeglijke naamwoorden, de werkwoorden, de voegwoorden, enz. in
afzonderlijke reeksen achter elkaar staan, geoefend is in het bijeenplaatsen dezer woorden in hun rijen, komt het daardoor tot een bepaald
besef in welke reeks elk woord, dat het ontmoet, behoort, en vormt
zich zóó voor elk dezer reeksen de regels zelf, die er op toepasselijk zijn.
2. Evenzoo versterkt het zich daardoor het vermogen door de taal,
volgens aanwijzing der methode, algemeen tot duidelijke begrippen te
komen, daar het in den vorm van schrijfoefeningen zijn woordenboek
op grond van de rubrieken en kenteekens der onderafdeelingen in
reeksen brengen, en zich zóó van de afzonderlijke soorten van alle
dingen zelf geordende overzichten verschaffen kan.
3. Het versterkt zich de middelen om door de schrijfoefeningen
geleidelijk tot duidelijke begrippen te komen niet alleen daardoor,
(I) dat het bij het schrijven als bij het sprekenleeren in verklarende
samenvoegingen van belangrijke zelfstandige naamwoorden, werkwoorden en bijvoeglijke naamwoorden geoefend wordt, maar (II) het verhoogt door deze oefeningen ook nog zijn eigen vermogen in de ontdekking en bijeenvoeging van zijn ervaringsbegrippen tot de veelzijdige
reeksen, welker hoofdinhoud het zich bij het sprekenleeren eigen gemaakt heeft.
Zoo voegt het b.v. bij de schrijfoefeningen niet alleen toe, wat het
reeds in het leesboek als hoog en spits heeft leeren benoemen, maar
het oefent zich en wordt door de opgaaf zelf er toe geprikkeld, na te
denken en toe te voegen, wat hem in zijn ervaringskring aan voorwerpen
van dezen vorm bekend zijn.
28. VOORBEELD VAN KINDERLIJKE
VINDINGSGAVE (VII, 79).
Ik wil een voorbeeld geven, dat den vindingrijken geest der kinderen
in de vaststelling van zulke verklarende samenvoegingen in het licht
stelt. Ik gaf hun het woord: driehoekig op, en ze gaven met behulp
van een dorpsschoolmeester de volgende bepalingen:
Driehoekig: de driehoek, het waterpas of paslood, de halve halsdoek,
de schrijnwerkerswinkelhaak, een soort vijl, de bajonet, het prisma,
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de beukenoot, het schaafijzer van den graveur, de wond van den steek
van den bloedzuiger, de ~tokkling, het boekweitzaad, het passerbeen,
het onderste deel van den neus, het blad van den braven-Hendrik (plant),
het spinazieblad, de zaaddoos van de tulp, het cijfer vier en het zaadhuis
van het taschjeskruid.
Ze vonden nog meer driehoekige figuren aan tafels en vensters met
ronde ruiten, waarvoor ze echter geen namen wisten.
Hetzelfde geldt ook voor het toevoegen van bijvoeglijke naamwoorden
aan zelfstandige naamwoorden. Ze plaatsen bijvoorbeeld bij aal, aas,
avond niet alleen alle bijvoeglijke naamwoorden, die ze reeds in het
leesboek als bijvoeglijke naamwoorden bij aal. aas, avond enz. hadden
Ieeren kennen, maar ook die, waarvan hun ervaringskring laat vermoeden, dat ze geschikt zijn, en zoo komen ze zelf door deze soort van
verzameling der kenmerken van alle dingen langs den eenvoudigsten
weg ertoe, zich de natuur, het wezen en de hoedanigheid van alle dingen
veelzijdig en overeenkomstig hun ervaringskring bekend en eigen te
maken. Hetzelfde geldt ook voor de werkwoorden; als ze b.v. het
woord: beschouwen door bijvoeging van zelfstandige naamwoorden
en bijwoorden verklaren moeten, dan zullen ze het met alleen door
die woorden verklaren, of van die voorzien, waarmee ze het in het leesboek gevonden hebben, maar hetzelfde doen als boven.
29. RESULTAAT DER SCHRIJFOEFENINGEN (VII, 80).
De resultaten dezer oefeningen reiken ver. Ze brengen de kinderen
zoover, dat de door hen van buiten geleerde beschrijvingen, b.v. de klok,
gaan, staan, liggen, oog, oor, enz. hun tot een vaste en algemeene
leidraad worden, om zich over al het mogelijke, welks vorm en inhoud
hun aldus bekend gemaakt is, zoowel mondeling als schriftelijk, bepaald te kunnen uitdrukken. Het spreekt echter van zelf, dat dit laatste
resultaat niet door de geïsoleerde afzonderlijke oefening van het schrijven, maar doo" de verbinding ervan met de gansche reeks der middelen,
waardoor de methode haar leerlingen tot geleidelijke helderheid der
begrippen verheft, bereikt kan worden. Evenzoo moet het in verband
met den gansehen gang dezer leiding verstaan worden, als ik zeg, dat
het schrijvenleeren niet alleen als kunst maar ook als beroepszaak
voltooid wordt, en het kind op deze wijze tot de vaardigheid gebracht
wordt, van deze kunstige wijze zich in woorden uit te drukken, even
gemakkelijk en algemeen gebruik te maken, als van het spreken zelf.
5. HET DERDE ELEMENTAIRE ONDERWI]SMIDDEL (VIII).
1. DE REKENKUNST HEEFT GEEN LAGERE
ONDERWIJSMIDDELEN (VIII, 1).
Het derde elementaire middel van onze kennis is: getal.
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Terwijl echter geluid en vorm ons door verschillende aan hun elementairen omvang ondergeschikte onderwijs middelen tot duidelijke begrippen en de geesteszelfstandigheid, die door ze bereikt wordt, leiden,
is de rekenkunst het eenige onderwijs middel, dat geen ondergeschikte
middelen aan zich verbindt, maar tot op de uiterste resultaten van
zijn invloed toe steeds slechts als eenvoudig gevolg van het elementaire
vermogen verschijnt, waardoor we in staat zijn de betrekking van het
meer en het minder in alle aanschouwingen ons zelf tot helder bewustzijn te brengen, en ons de2;e betrekking in het oneindige tot de duidelijkste bepaaldheid voor te stellen.

2. DE ONFEILBAARHEID VAN HET REKENEN (VIII, 1).
Geluid en vorm bevatten de kiem der dwaling en der misleiding zeer
dikwijls en op verschillende wijze in zich. Het getal nooit; dit alleen
voert tot onfeilbare resultaten; en als de meetkullst de2;elfde aanspraak
maakt, dan kan ze deze slechts door de hulp der rekenkunst en door
haar vereeniging er mee staande houden, dat wil zeggen, ze is daarom
onfeilbaar, wijl ze rekent.
3. WAARNAAR IK IN DE REKENKUNST
GESTREEFD HEB (VIII, 2).
Zooals nu dat onderwijsmiddel, dat het doel van het onderwijs de duidelijke begrippen - het zekerst bereikt, als het belangrijkste
dezer middelen moet worden beschouwd, zoo is klaarblijkelijk, (I) dat
dit onderwijsmiddel ook algemeen en met de grootste nauwgezetheid
en kunst beoefend moet worden, en (1I) dat het ter bereiking van het
einddoel van het onderwijs hoogst belangrijk is, dat ook dit onderwijsmiddel in vormen gebracht wordt, die alle voordeelen benutten, die
een diepe psychologie en de omvangrijkste kennis der onveranderlijke
wetten van het physische mechanisme het onderwijs algemeen verschaffen kunnen. Ik heb me daarom ten zeerste ingespannen (I) om
de rekenkunst in de aanschouwing van het kind tot het helderste
resultaat van deze wetten te maken en niet alleen (1I) om de elementen
ervan in den menschelijken geest algemeen tot dien eenvoud te herleiden, waarin ze in de werkelijke aanschouwing der natuur zelf voorkomen, maar ook (lIl) om haar voortgang in al zijn afwisselingen
nauwkeurig en ononderbroken met dezen eenvoud der aanvangspunten
te verbinden - o\-ertuigd, dat zelfs de uiterste grenzen van deze kunst
slechts in zoover middelen eener ware verlichting, dat is middelen om
tot duidelijke begrippen en zuivere inzichten te komen, kunnen zijn,
als deze zich in den menschelijken geest in juist die opeenvolging ontwikkelen, waarin ze in de natuur zelf van de eerste aanvangspunten
uitgaan.
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REKENKUNST (VIII, 3-11).

4. OERVORM DER GETALBETREKKING (VIII, 3).
Zij ontspringt geheel uit de eenvoudige samenvoeging en scheiding
van meerdere eenheden. Haar grondvorm is, zooals reeds gezegd,
werkelijk deze: één en één is twee en één van twee blijft één. Ook is
elk getal, hoe het ook heet, op zich zelf niets anders dan een verkortingsmiddel van dezen eigelijken oervorm van alle tellen. Het is echter
van belang, dat het bewustzijn van den oervorm der getalbetrekkingen
door de verkortingsmiddelen der rekenkunst zelf in den menschelijken
geest niet verzwakt, maar door de vormen, waarin deze kunst geleerd
wordt, met groote zorgvuldigheid diep daarin geprent, en alle voortgang
van deze kunst op het vast nagestreefde doel van het in den menschelijken geest diep bewaarde bewustzijn der reëele betrekkingen, die den
grondslag van alle rekenen vormen, gebouwd wordt. Zou dit niet
geschieden, dan zou zelfs het eerste middel om tot duidelijke begrippen
te komen tot een speelgoed van ons geheugen en van onze verbeeldingskracht verlaagd, en daardoor in zijn werkelijk doel machteloos
gemaakt worden.

5. NOODZAKELIJKHEID VAN EEN ZINNELIJKEN
ACHTERGROND (VIII, 4).
Het kan niet anders zijn. Als we b.v. bloot uit het hoofd leeren:
drie en vier is zeven, en dan op deze Zeven bouwen, alsof we werkelijk
wisten, dat drie en vier zeven is, dan bedriegen we ons zelf: want de
innerlijke waarheid van deze zeven is niet in ons, daar we ons den zinnelijken achtergrond, die haar leege woord on!> alleen tot waarheid maken
kan, niet bewust zijn. Het is in alle takken der menschelijke kennis
hetzelfde. Ook het teekenen verliest door gemis aan aansluiting bij
het meten, waaruit het ontspringt, de innerlijke waarheid van zijn
wezen, waardoor het alleen tot een middel, om ons tot duidelijke begrippen te leiden, verheven kan worden.

A. GEHEELE GETALLEN (VIII, 5-7).

6. HET AANBRENGEN DER EERSTE
GETALBEGRIPPEN (VIII, 5).
Ik begin bij mijn pogingen om den kinderen den vasten indruk der
getalbetrekkingen als werkelijke reëele afwisselingen van het meer en
minder, dat zich in voorwerpen, die hun voor oogen staan, zelf bevindt,
te doen opvallen, met het boek der moeders. De eerste platen van dit
boek bevatten een reeks van voorwerpen, die het kind de begrippen
één, twee, drie, enz. tot tien in bepaalde aanschouwingen voor oogen
leggen. Nu laat ik daarna de kinderen op deze platen de voorwerpen,
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die als eenheid aangeduid zijn, opzoeken; dan de dubbele, dan de
drievoudige, enz. Daarna laat ik ze aan hun vingers, of met erwten,
steentjes en andere voorwerpen, die bij de hand zijn, dezelfde betrekkingen terug vinden, en het bewustzijn ervan hun dagelijks honderd
en honderdmaal daardoor weer vernieuwen, dat ik bij de op de speltafel
gemakkelijke verdeeling der woorden in lettergrepen en letters dan
telkens de vragen stel: hoeveel lettergrepen heeft dat woord? en: hoe
heet de eerste? de tweede? de derde? enz. Op deze wijze wordt de
oervorm van alle rekenen den kinderen diep ingeprent en zóó worden
hun de verkortingsmiddelen ervan, de getallen, met vol bewustzijn
hunner innerlijke waarheid, volkomen eigen gemaakt, vóór ze in het
gebruik ervan, zonder den achtergrond der aanschouwing voor oogen
te hebben, voortgaan. Onafhankelijk van het voordeel daardoor het
rekenen tot fundament van duidelijke begrippen te maken, is het ongelooflijk, hoe de kunst zelf den kinderen door dezen vasten voorgrond
der aanschouwing vergemakkelijkt wordt, en de ervaring toont nu,
dat haar beginselen alleen daardoor moeilijk schijnen, wijl deze psychologisch noodzakelijke maatregel van het rekenen niet in den vollen
omvang benut wordt, waarin ze benut worden moet. Ik moet daarom
in de beschrijving van mijn hier toe te passen maatregelen wat uitvoerig zijn.

7. GEBRUIK VAN DE SPELTAFEL (VIII, 6).
Buiten de aangewezen middelen en daarna gebruiken we dan de
speltafel aldus voor het rekenen: (1) we plaatsen daarop elk kaartje als
een eenheid, en beginnen met de kinderen juist op het oogenblik,
waarop ze de letters leeren kennen, ook de getalbetrekkingen tot bewustzijn te brengen. We plaatsen een kaartje afzonderlijk en vragen
het kind: Zijn dat veel kaartjes? Het kind antwoordt: Neen, slechts
één. Dan plaatsen we er nog één naast en vragen: Eén en één - hoeveel
is het? Het kind antwoordt: één en één is twee. Zoo gaat men voort
en voegt eerst slechts één toe; dan twee, drie, enz - (11) Als dan het
kind de samenvoegingen van één en één tot tien toe volkomen heeft
begrepen, en het uitspreken volmaakt meester is, dan plaatsen we de
letter kaart jes op dezelfde wijze op de tafel, maar veranderen nu de vragen
en zeggen: als ge twee kaartjes hebt, hoeveel maal hebt ge één kaartje?
Het kind ziet het, telt het en antwoordt juist: als ik twee kaartjes heb,
dan heb ik tweemaal één kaartje. - (111) Als het dan door het bepaalde
en dikwijls herhaalde tellen der deelen tot duidelijk bewustzijn gekomen is, hoeveel eenheden de eerste getallen bevatten, dan verandert
men de vragen opnieuw en vraagt bij de nogmaals gelijkvormige opstelling der kaartjes: Hoeveel maal één is twee? Hoeveel maal één is
drie? enz. en dan weer: Hoeveel maal is één in twee, één in drie? enz. -
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(IV) Eerst dan, als het kind met den eenvoudigsten beginvorm van het
optellen, het vermenigvuldigen en het deelen bekend is, en het wezen
dezer rekensommen ûch door aanschouwing volkomen eigen gemaakt
heeft, tracht men hem ook den aanvangsvorm van het aftrekken op
dezelfde wijze door aanschouwing bekend en eigen te maken. Dit geschiedt op de volgende wijze: Men neemt van de samengetelde tien
kaartjes er één weg en vraagt: Als ge van tien één weggenomen hebt,
hoeveel blijven er over? Het kind telt, vindt negen en antwoordt:
Als ik één van tien weggenomen heb, dan blijven er nog negen. Dan
neemt men het tweede kaartje weg en vraagt: één minder dan negen,
hoeveel is het? Het kind telt weer, vindt acht en antwoordt: Eén minder
dan negen is acht. Zóó gaat men verder tot het laatste toe. - Deze wijze
der verduidelijking van het rekenen kan nu in de volgende reeksen
op de boven beschreven wijze worden voortgezet:

11
111
1111

11
111

11
111

enz.
enz.

enz.

Zoodra het samentellen van elke rij voltooid is, wordt nu het wegnemen der afzonderlijke getallen op dezelfde wijze onder handen gegenomen als volgt: Als b. v. 1 en 2 is 3 en 2 is 5 en 2 is 7 enz. tot 21
samengeteld is, dan neemt men weer twee kaartjes weg en vraagt:
2 minder dan 21 - hoeveel is het? en zóó gaat men verder tot er geen
meer IS.

8. DE REKENTAFELS (VIII, 7).
Het bewustzijn van het meer en minder der voorwerpen, dat bij het
kind door het voorleggen van werkelijke, beweegbare realiteiten is
voortgebracht, wordt dan daarna bij hem versterkt door rekentafels,
waarmee hem dezelfde reeksen der betrekkingen in strepen en stippen
nog éénmaal voor oogen gelegd worden. I) Deze tafels worden in de
methode met realiteiten te rekenen, op dezelfde wijze als leidraad
gebruikt als het spelboek ter opstelling van de woorden op de tafel;
en als dan het kind in het rekenen met realiteiten en de haar plaats
innemende strepen of stippen zoover geoefend is, als de tafels, die
1) De "rekentafels" zijn de "eenhedentafel" en de beide "breukentafels" (zie
§ 10). De vorm van de eenhedentafel was, toen Pestalozzi het bovenstaande schreef,
nog niet vastgesteld en het schijnt aanvankelijk de vraag geweest te zijn, of daarbij
stippen dan wel strepen zouden worden gebruikt. Pestalozzi heeft stellig eerst
stippen gebruikt; de strepen schijnen er door Krüsi in gebracht te zijn. Een beschrijving van de eenheden tafel vinden we in een later geschrift. Zij is een rechthoek, die
door lood- en waterpaslijnen in 10 x 10 rechthoekige velden verdeeld is. In elk
veld van de eerste horizontale rij staat één streep, in elk veld van de tweede rij twee
strepen enz.
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geheel op aanschouwing gebaseerd zijn, gaan, dan wordt het bewustzijn
der werkelijke getalbetrekkingen bij hem zóó sterk, dat hem nu de
verkortingsmanieren door gewone getallen, ook zonder aanschouwing,
niet alleen ongelooflijk gemakkelijk worden, wijl zijn geestvermogens
thans door het rekenen van verwardheid, onvolledigheid en speelsch
raden verwijderd zijn; maar dat men in den volsten zin zeggen kan,
dat een zoodanig rekenen slechts verstandsoefening en volstrekt geen
geheugenwerk of routinematige handwerkerskunstgreep is; het is het
resultaat der helderste, bepaaldste aanschouwing en leidt met zekerheid
ten opzichte van deze betrekkingen tot duidelijke begrippen.

B. BREUKEN (VIII, 8-11).

9. EEN TWEEDE VORM VAN HET REKENEN (VIII, 8).
Daar echter de vermeerdering en vermindering van alle voorwerpen
niet alleen in meer of minder eenheden, maar ook in de verdeeling der
eenheden in meerdere deelen bestaat, zoo ontstaat daardoor een tweede
vorm van het rekenen, of juister de weg opent zich, waarop elke
afzonderlijke eenheid tot fundament eener oneindige verdeeling er
van en eener oneindige verdeeling der in haar liggende eenheden gemaakt kan worden.
10. DE BREUKENTAFELS (VIII, 8-9).
Zooals nu bij de eerste rekenwijze, dat is, bij de vermeerdering en
vermindering van geheele eenheden, het getal één als het aanvangspunt
van alle rekenen en als het fundament van de aanschouwingskunst
van al zijn afwisselingen moet worden beschouwd, zoo moet bij den
tweeden vorm van het rekenen een figuur opgespoord worden, die in
deze rekenwijz;e juist hetzelfde verricht, wat het getal één in de eerste
doet; er moet een figuur opgespoord worden, die in het oneindige
deelbaar is en die in al haar deelen steeds op zich zelf gelijkt; een
figuur, waardoor men de dee1en der breukrekening in het oneindige,
steeds tegelijk als deel van het geheel en anderzijds als zelfstandige,
ongedeelde eenheden zoo ter aanschouwing kan brengen, dat elke
betrekking van een breuk tot het geheel het kind zóó bepaald en zóó
afgemeten voor de oogen staat, als bij onze methode in den eenvoudigen
rekenvorm het kind het getal één in het getal drie bepaald drie maal
voor oogen staat. Er is echter geen figuur mogelijk, die dit doet, dan
het vierkant. Daarin kunnen we de betrekking der deelen van de eenheid, of de breuk, in hun progressieve opeenvolging, van het algemeene
beginpunt van alle meer en minder, van het getal één af, het kind even
zinnelijk voor oogen stellen, als we hem de vermeerdering en vermindering der ongedeelde eenheden zinnelijk voorgesteld hebben. We
hebben namelijk een aanschouwingstafel der breuken vervaardigd, die
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10 1) rijen heeft, waarvan elk uit 10 vierkanten bestaat. De vierkanten
in de eerste rij zijn ongedeeld, die in de tweede rij zijn in twee gelijke
deelen verdeeld; die in de derde rij in drie enz. tot tien. Op deze eenvoudig verdeelde tafel volgt een tweede tafel, waarin deze eenvoudige
aanschouwelijke verdeelingen volgens volgende progressie verder gaan.
De vierkanten, die in de eerste tafel in twee gelijke deelen verdeeld zijn,
worden thans in 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 deelen, die in de volgende rij in 3, 6, 9, 12 enz;. verdeeld.

77. HET ABC DER AANSCHOUWING IN
RUIMEREN EN ENGEREN ZIN (VIII, 10).
Daar nu het Abc der aanschouwing uit meetkunstige vormen bestaat,
die algemeen de tienvoudige verdeeling van het vierkant tot fundament hebben, zoo is duidelijk, dat we de gemeenschappelijke bron
van het aanschouwings-Abc, het vierkant, daardoor ook tot fundament
van het reken-Abc gelegd, of juister, dat we de elementaire middelen
vorm en getal in een zoodanige harmonie gebracht hebben, dat onze
meetkunstige vormen als eerste fundamenten der getalbetrekkingen
en de fundamenten der getalbetrekkingen als eerste fundamenten der
meetkunstige vormen wederzijds gebruikt worden. Langs dezen weg
zijn we zoover gekomen, dat we de kinderen volgens onze manier niet
anders kunnen leeren rekenen dan door het gebruik juist van dit Abc,
dat we in het begin slechts als Abc der aanschouwing in engeren zin,
dat is, als fundament van het meten, schrijven en teekenen gebruikt
hebben.
12. DE RESULTATEN DER METHODE (VIII, 77).
Het bewustzijn der werkelijke reëele betrekkingen van alle breuken
wordt door het gebruik dezer tafels bij het kind zóó krachtig, dat hem
ook de oefening der breukrekening in gewone getallen, evenzoo als
in de rekening met ongedeelde eenheden, ongelooflijk gemakkelijk wordt.
De ervaring toont aan, dat de kinderen bij deze methode drie tot vier
jaar vroeger tot de vaardigheden dezer oefeningen komen, dan het
zonder deze middelen wel mogelijk gemaakt zou kunnen worden. De
geest van het kind wordt ook bij deze oefeningen evenzoo als bij de
vorige van verwardheid, onvolledigheid en spee1sch raden verwijderd,
en men kan ook hierin met beslistheid zeggen: Het kunnen rekenen
van zulke kinderen is een resultaat der helderste, bepaaldste aanschou1) In den tekst staat hier klaarblijkelijk foutief 11. Ter verduidelijking van de
gegeven beschrijving der beide breuken tafels diene, dat de aangegeven verdeeling
van de 10 x 10 vierkanten der eerste breukentafe1 verkregen wordt door in de vierkanten van de opvolgende horizontale rijen resp. 0, 1, 2, 3 enz. tot 9 loodlijnen te
plaatsen. De tweede breukentafe1 ontstaat uit de eerste, als men daarin van links
naar rechts gaande in elk der opvolgende vierkanten resp. 0, 1,2,3 enz. tot 9 waterpaslijnen plaatst.
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wing en leidt door zijn reine duidelijkheid tot waarheid en waarheidsontvankelijkheid.

6. HET BEGINSEL DER AANSCHOUWELIJKHEID (IX-X).
A. TERUGKEER TOT DE AANSCHOUWELIJKHEID EISCH.
1. WAT IK VOOR HET ONDERWIJS DEED (IX, 1).
Vriend! Als ik thans terugblik en me vraag: Wat heb ik dan eigenlijk
voor het wezen van het menschelijke onderwijs gedaan? - dan vind
ik: (I) ik heb de hoogste, opperste grondstelling van het onderwijs
vastgesteld in de erkenning der aanschouwing als het fundament van
alle kennis en, (11) met terzijdestelling van alle bijzondere vakken, het
wezen van het onderwijs zelf en den oervorm trachten op te sporen,
waardoor de ontwikkeling van ons geslacht door de natuur zelf bepaald
moet worden. (111) Ik vind, dat ik het geheel van alle onderwijs tot
drie elementaire middelen herleid en (IV) de bijzondere middelen
opgespoord heb, waardoor het mogelijk gemaakt kan worden, de resultaten van alle onderwijs in deze drie takken tot de bepaaldste noodwendigheid te verheffen. (V) Ik vind eindelijk, dat ik deze drie elementaire middelen met elkander in harmonie gebracht heb, en het
onderwijs daardoor niet alleen veelzijdiger en in alle drie takken met
zich zelf, maar ook met de menschelijke natuur overeenstemmend
gemaakt heb, en tot den gang der natuur in de ontwikkeling van het
menschelijk geslacht op zich zelf nader gebracht.
2. FOUTEN VAN HET ONDERWIJS WEZEN (IX, 2).
Terwijl ik dit echter deed, heb ik, ik kon niet anders, tegelijk gevonden, dat het onderwijswezen van ons werelddeel, zooals het thans
openbaar, algemeen voor het volk uitgeoefend wordt, (I) de aanschouwing heelemaal niet als de hoogste grondstelling van het onderwijs
erkent, (11) dat het van den oervorm, waarin de ontwikkeling van ons
geslacht door het wezen onzer natuur zelf bepa~ld wordt, volstrekt
niet de noodige kennis neemt, (111) dat het veeleer het wezen van alle
onderwijs aan den warboel van geïsoleerde vakken opoffert en met
opdissching van alle soorten van gedeeltelijke waarheden den geest
der waarheid zelf doodt en de kracht der zelfstandigheid, die er op
rust, in het menschelijk geslacht uitbluscht. Ik heb gevonden, en het
was duidelijk als de dag, (IV) dat dit onderwijswezen zijn afzonderlijke
middelen noch op elementaire grondstellingen, noch op elementaire
vormen herleidt; (V) dat het juist door verwaarloozing der aanschouwing
als het absolute fundament van alle kennis zich zelf buiten staat stelt,
door een van zijn lapmiddelen het doel van het onderwijs, duidelijke
begrippen te kweeken, of ook de beperkte resultaten, die het zelf najaagt,
tot onvoorwaardelijke noodzakelijkheid te verheffen.
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3. OORZAKEN ER VAN (IX, 3).
Deze bepaalde toestand, waarin door het onderwijs in Europa zich
minstens tien menschen tegen één bevinden, ZOOV\lel als de bepaalde
toestand van het onderwijs zelf, dat ze genieten, schijnt op den eersten
aanblik van de zaak ongelooflijk; hij is echter niet alleen historisch
juist 1), hij is psychologisch noodwendig; het kon niet anders gaan;
Europa moest door zijn volksonderwijs in de dwaling of liever in den
waanzin vallen, waaraan het werkelijk bezweek. Het verhief zich eenerzijds tot een reusachtige hoogte van op zich zelf staande kunden en
kunsten, maar verloor anderzijds alle grondslagen van de natuurlijke
leiding van zijn geheele geslacht. Zóó hoog stond aan den eenen kant
nog geen werelddeel, maar ook zóó diep is aan den anderen kant nog
geen gezonken; het reikt met het gouden hoofd van zijn op zich zelf
staande kunden en kunsten, als het beeld van den profeet, tot aan de
wolken; maar het volksonderwijs, dat het fundament van dit gouden
hoofd moest zijn, is daarentegen overal, zooals de voeten van dit
gigantische beeld, het erbarmelijkste, broosste, nietswaardige slijk.
(I) Deze voor den menschelijken geest verwoestende wanverhouding
tusschen de voortreffelijkheden van het bovenste en de erbarmelijkheden van het onderste, of juister het beginpunt, waarvan deze stuitende wanverhouding in de beschaving van ons werelddeel dagteekentl
is de uitvinding van de boekdrukkunst. Het werelddeel is in zijn eerste
verbazing over haar zoo nieuwen als onmetelijken invloed op de vergemakkelijking der woordkennis door een soort van duizeligheids- en
kwakzalversvertrouV\len omtrent de algemeenheid van haar invloed
bevangen geworden. Dit was in de eerste geslachten na deze uitvinding
natuurlijk; maar dat het werelddeel na zooveel eeuwen en thans nog
in deze duizeligheid leeft, en haar tot een lichaam en ziel verwoestende
zenuwkoorts heeft laten aangroeien, zonder dat het zich ziek voelt,
dat had wel geen werelddeel kunnen overkomen als het onze. - Er
was echter ook een neveninvloed van inwerkende Capucijner-, feudaal-,
Jezuiten- en kabinet-systemen noodig, om door deze kunst een resultaat
voort te brengen, dat zij in Europa had. Maar met deze nevenOlm>tandigheden is het dan weliswaar niet alleen begrijpelijk, hoe ze er toe
gekomen is eindelijk een positieven toestand van onze kunsten en een
positieven toestand van het volksonderwijs naast elkander te plaatsen,
zooals ze beide naast elkander geplaatst heeft, maar het is zelfs duidelijk,
dat ze onder de gegeven omstandigheden geen geringere kunst, maar
1) Zelfs de goede, toegevende en het positieve in den toestand der wereld als
niemand eerende Lavater wist dit en gaf het toe. Hij antwoordde op de vraag:
welk eenvoudig elementair middel aan de hand ~ou kunnen worden gedaan, om
de kunst en vooral om de aanschouwing van alle dingen te verbeteren? "Hij kent er
geen, en het gaat boven alle geloof, hoe fundamentloos de Europeesche kunstvorming is."
P.
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ook geen beter onderwijs heeft kunnen voortbrengen, dan ze werkelijk
voortgebracht heeft. Het is volkomen duidelijk, hoe ze er toe is moeten
komen het werelddeel zijn vijf zinnen buitengewoon te vernauwen en
bijzonderlijk het algemeenere werktuig der aanschouwing, de oogen,
op het verafgode heiligdom der nieuwe kennis, op de letters en boeken,
zoo te beperken, dat ik bijna zeggen kon: ze is zoover moeten komen,
dit algemeenere werktuig van onze kennis tot bloote letteroogen en
ons zelf tot bloote lettermenschen te maken.
(U) De Reformatie heeft bij de verzwakking van haar eigen geest
en bij de daaruit noodwendig gevolgde verafgoding harer doode vormen
en meeningen voltooid, wat de boekdrukkunst begonnen had, daar ze
zonder de duidelijke domheid van een monniken- en feudale wereld
werkelijk voldoende aan te tasten, haar den mond nog algemeen over
abstracte begrippen geopend heeft, die de innerlijke verharding der
wereld in het letterwezen nog versterkte en zoover bracht, dat de dwalingen van dezen toestand zich niet door den vooruitgang der waarheid,
der liefde en van het geloof oplosten, maar integendeel door nog gevaarlijker dwalingen van het ongeloof, de liefdeloosheid en de rechteloosheid nog versterkten, terwijl ze zich schenen op te lossen. 1)

4. WAARTOE HET WOORD- EN BOEKWEZEN
ONS HEEFT GEBRACHT (IX, 4-7).
(I) Zooals een verwoestende stroom, door een ingestorten berg in
zijn loop opgehouden, een nieuwe richting neemt en zijn verwoesting
van jaren tot jaren, van geslachten tot geslachten uitbreidt; zoo heeft
de Europeesche volks cultuur, nadat ze eenmaal door de vereenigde
kracht dezer twee aan zich zelf en den zinnelijken natuurgang harer
gevolgen overgelaten hoofdgebeurtenissen het vlakke bed der aanschouwing verlaten en een algemeene, fundamentlooze droomersrichting
genomen had, haar menschenverwoesting van jaar tot jaar en van
menschenleeftijd tot menschenleeftijd voortgezet, tot ze ons eindelijk
na eeuwen langs dezen weg tot volmaking van het algemeene gezwets
van ons weten en daardoor tot het gezwets van het ongeloof gebracht
heeft, welks diepe woord- en droombederf waarlijk in geen geval
1) Pestalozzi ziet in deze beschouwing over het hoofd, dat de volksschool niet
geboren is uit de behoefte aan zaakkennis - deze kan ook overal buiten de school
worden opgedaan - noch uit het streven naar hoogere ontwikkeling, of naar verbreiding en vermeerdering van wetenschap. Haar oorsprong ligt in de eenvoudige
behoefte geschreven taal te verstaan en voort te brengen, een behoefte die grooter
werd, toen door de uitvinding van de boekdrukkunst het boek algemeen verspreid
werd. Dat de volksschool aanvankelijk dit en geen ander doel had kan blijken uit
het karakter van de scholen in de Middeleeuwen, die, zooals de naam het %00
treffend zegt, lees- en schrijfscholen waren. Er is dus geen sprake van, dat de volksschool "het vlakke bed der aanschouwing" zou hebben verlaten, ze was er aanvankelijk geheel van gespeend. De critiek op het verbalisme in de volksschool wordt
door een en ander echter niet aangetast.
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geschikt is, om ons tot de stille wijsheid van het geloof en van de liefde,
maar integendeel tot het gezwets van de schijn- en bijgeloovigheid en
haar liefdeloosheid en verharding te voeren. In elk geval is het niet
tegen te spreken, dat het alles verstrengelende woord- en boekwezen
het zoover gebracht heeft, dat we het in geen geval meer mogen dulden,
om langer te blijven wat we zijn.
(11) Het kon niet anders gaan; daar we ons zóó lang door een zóó
diep aangelegde kunst en door nog dieper aangelegde ondersteuningsmiddelen van onze afdwalingen ons er toe inrichtten, om onze ken- en
onderwijsmiddelen algemeen van alle aanschouwing en ons zelf van
alle aanschouwingskracht te berooven, zoo kon het vergulde zwendelhoofd van onze cultuur onmogelijk op andere voeten komen te staan
dan die, waarop het werkelijk staat; het was niet anders mogelijk. De
aangedreven stukmiddelen van onze cultuur konden in geen harer
vakken het eigenlijke doel van het openbare onderwijs, duidelijke begrippen en voltooide vaardigheden in dat, wat het volk in al deze
vakken te kennen en te weten noodig is, bereiken. Ook de beste dezer
middelen, de overvloed aan arithmetische, mathematische en grammaticale hulpmiddelen, moesten onder deze omstandigheden hun kracht
verliezen, doordat ze geheel zonder soortgelijke kunstmiddelen voor
het fundament van alle onderwijs, de aanschouwing, gelaten werden;
en zoo moesten ook deze, aan het algemeen fundament van onze kennis,
de aanschouwing, niet genoeg ondergeschikte onderwijsmiddelen in
woord, getal en vorm ons tegenwoordig geslacht er noodzakelijk toe
verleiden, bloot oppervlakkig, doelloos en omringd met afgronden der
dwaling en der misleiding, in deze onderwijsmiddelen eenzijdig te
knutselen en ons door deze verknutseling in onze innerlijke krachten
te verzwakken in plaats van ze in ons zelf te versterken en te ontwikkelen; wij werden daardoor noodwendig en juist door die krachten
en juist dat organisme, waardoor ons de kunst aan de hand der natuur
tot waarheid en wijsheid verheffen kan, tot leugen en tot dwaasheid
verlaagd en tot ellendige, kracht- en aanschouwingslooze woord- en
mondmenschen gestempeld.
(111) Zelfs de aanschouwingskennis van onzen stand en ons beroep,
die ons ook bij alle dwaasheid van onze aldus door gekunsteldheid
verlaagde handelwijze nog restte, wijl het geen dwaling der kunst
mogelijk is, om deze aan het menschelijk geslacht ooit geheel te ontrukken, wordt in ons geïsoleerd en daardoor eenzijdig; illusoir, egoïstisch en illiberaal gemaakt. Wij moesten, wij konden bij een zoodanige
leiding niet anders dan voor alle waarheid, die buiten den kring van
onze beperkte en onontwikkelde aanschouwing lag, ongevoelig en
tegenover alles, wat met deze eenzijdige, illiberale aanschouwingswijze
in strijd was, opstandig worden; wij moesten, wij konden in dezen toe-
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stand niet anders dan van menschenleeftijd tot menschenleeftijd in
de onnatuurlijkheid van onze bekrompenheid en de daaruit ontsproten
enghartigheid, zelfzucht, rechtlooze en eerzuchtige gewelddadigheid,
waarin we ons thans gedompeld zien, steeds dieper wegzinken.
(IV) Zoo, beste Gessner! en op geen andere wijze is het te verklaren,
hoe we in den loop der vervlogen eeuw, die de misleiding van dezen
toestand in haar laatste vierde deel tot de grootste hoogte gevoerd
heeft, algemeen in den droom- of juister in den razernij toestand van
een fundamentlooze, maar woedende zucht tot aanmatiging verzonken,
waarin we onze aldus op zich zelf geplaatste waarheidsopvattingen en
rechtsaanspraken nog door het geweldigste wekken van onze wilde en
blinde natuurgevoelens voor ons zelf vergiftigden, en dan daardoor
van zooveel kanten en op zooveel wegen tot een veelhoofdigen en ons
onder elkaar algemeen bevelenden geest van het sansculotisme afdalen
moesten, die de innerlijke desorganisatie van alle zuivere natuurgevoelens en van alle daarop rustende middelen der humaniteit, en zelfs
de ontbinding van alle humaniteit in de staatsvormen zelf tot onvermijdelijk gevolg had en hebben moest, die dan later weliswaar ook
den dood van eenige niet-humane staatsvormen, maar ook dit helaas
niet ten voordeele der humaniteit, bewerkte.

5. TERUGKEER TOT DE AANSCHOUWELIJKHEID
EISCH (IX, 8).
Dit, beste vriend, is de schets van mijn opvatting der jongste gebeurtenissen. Zoo verklaar ik me beide, de maatregelen van Robespierre
en Pitt; zóó de handelwijze der raden en zóó het gedrag van het volk.
En bij elke op zich zelf staande meening kom ik terug op de bewering:
dat de leemten van het Europeesche onderwijs of juister het gekunstelde
op-den-kop-zetten van elke natuurlijke opvatting er van, dit werelddeel
daar gebracht heeft, waar het thans is, en dat geen middel tegen onze
reeds geschiede en nog te verwachten burgerlijke, zedelijke en religieuze
revoluties mogelijk is, dan de terugleiding van de oppervlakkigheid,
gebrekkigheid en windbuilerij van ons volksonderwijs tot het inûcht,
dat de aanschouwing het absolute fundament van alle kennis is, met
andere woorden, dat alle kennis van de aanschouwing moet uitgaan en
op haar teruggebracht moet kunnen worden. 1)
1) In verband met het opgemerkte in de noot bij § 3 zou hier natuurlijk niet
moeten gesproken worden van den terugkeer tot de aanschouwing maar van de
erkenning en toepassing er van bij het volksonderwijs. In dezen zin is Pestalozzi
niet de eerste, die den eisch van aanschouwelijkheid stelde. Deze eer komt toe aan
Ratichius (1571-1635), die de natuurwetenschappelijke methode, door mannen
als Bacon (1561-1626) en Galilei (1564-1642) ontwikkeld, tot paedagogischen
eisch verhief, zooals blijkt uit diens door zijn leerling Rhenius geformuleerde voorschrift: "Alles moet door ervaring en inductie geleerd worden. Niets zal de leerling
op goed geloof, alles door eigen inzicht opnemen. Autopsie (eigen waarneming) geeft
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B. DE AANSCHOUWING (X, 1-7).
6. DE AANSCHOUWING EN DE AANSCHOUWINGSKUNST (X, 1).
Vriend! De aanschouwing moet, inzoover zij als het punt beschouwd
wordt, waarvan het onderwijs uitgaat, van de aanschouwingskunst, die
de leer van de betrekkingen van alle vormen is, onderscheiden worden.
Als algemeen fundament van alle drie elementaire middelen van het
onderwijs gaat ze aan de aanschouwingskunst, zoowel als aan de rekenkunst en de spraakkunst, lang vooraf. Als men de aanschouwing, in
tegenstelling met de aanschouwingskunst, afzonderlijk en op zich zelf
beschouwt, dan is ze niets anders, dan het bloote voor de zinnen staan
der uitwendige voorwerpen en de bloote opwekking van het bewustzijn
van hun indruk. Met haar begint de natuur alle onderwijs; de zuigeling
geniet ze; de moeder geeft ze; maar de kunst heeft niets gedaan, om
hierin met de natuur gelijken tred te houden; vergeefs stond het schoonste schouwspel, de moeder die haar nog niet sprekende kind de wereld
toont, voor haar oogen; ze heeft niets, ze heeft voor het volk volstrekt
niets aan dit schouwspel verbonden.
7. DE MOEDER IN DIENST DER AANSCHOUWING (X, 2).
Ik wil u, beste Gessner, de plaats, die me het gevoel van onze vermelde kunst over dit gezichtspunt reeds voor een jaar afgeperst heeft,
hier afschrijven: "Van het oogenblik af, dat de moeder het kind op
de schoot neemt, onderwijst ze het, daar ze dat, wat de natuur hem verstrooid, op groote afstanden en verward toont, zijn zinnen nader brengt
en hem de handeling van het aanschouwen en bijgevolg de daarvan
afhankelijke kennis zelf gemakkelijk, aangenaam en aantrekkelijk maakt.
Krachteloos, onontwikkeld, de natuur zonder leiding en zonder steun
aanhangend, weet de moeder in haar onschuld zelf niet, wat ze doet;
ze wil niet onderwijzen; ze wil bloot haar kind kalmeeren; ze wil het
bezighouden; maar niettegenstaande gaat ze den hoogen gang der
natuur in zijn reinsten eenvoud, zonder dat ze weet, wat déze door háar
doet, en de natuur doet toch zeer veel door haar: zij ontsluit het kind
op deze wijze de wereld; zij bereidt het zóó voor tot het gebruik van
zijn zinnen en tot vroegtijdige ontwikkeling zijner opmerkzaamheid
en van zijn aanschouwingsvermogen. tt
overtuiging en zekerheid." Onder Ratichius' invloed hernieuwde Comenius
(1592-1670) den eisch, maar bleef in zijn toepassing de aanschouwing uitsluitend
beschouwen als hulpmiddel voor het verstaan van de taal. Na hem hebben de
Piëtisten en Philanthropijnen en met name hun groote vertegenwoordigers Francke
(1663-1727) en Basedow (1724-1790) zeer veel bijgedragen tot een juister inzicht
in den dienst, die de aanschouwing bij het onderwijs en in de ontwikkeling van den
mensch in 't algemeen te vervullen had. De eindelijke zegepraal van het beginsel
is echter in hoofdzaak te danken aan de krachtige verdediging er van door Pestalozzi.
Dat het beginsel ook in de practijk het verbalisme, het onderwijs door woorden, zou
hebben overwonnen, kan evenwel niet worden toegegeven.
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8. ALS DE KUNST HIELP (X, 3).
"Werd thans deze hooge gang der natuur benut; werd daaraan verbonden, wat daaraan verbonden worden kan; werd het het hart der
moeder door de helpende kunSt mogelijk gemaakt, dat, wat ze bij het
jonge kind door een blinde natuurdrift gedrongen doet, bij het opgroeiende met wijze vrijheid voort te zetten; werd dan ook het hart
en de toestand van den vader tot dit doel gebruikt, en ook hem door
de helpende kunst mogelijk gemaakt, aan den toestand en de omstandigheden van het kind al de vaardigheden aan te knoopen, die het behoeft,
om door een goede behartiging van zijn wezenlijke aangelegenheden
gedurende zijn geheele leven tot innerlijke tevredenheid met zich zelf
te geraken; hoe gemakkelijk moest het niet zijn, veel, zeer veel ertoe
bij te dragen, ons geslacht en elk afzonderlijk mensch in den ganschen
omvang van zijn stand daartoe te verheffen, zelfs te midden van de
zwarigheden van ongunstige toestanden en onder alle kwalen van
ongunstige tijden, zich een stil, rustig en bevredigend leven te verzekeren. - God! wat ware voor de menschheid gewonnen! Maar we zijn
ook hierin niet eens zóó ver als de Appenzeller vrouw, die haar kind
reeds in de eerSte weken van zijn leven een met vele kleuren beschilderden grooten papieren vogel boven de wieg hangt, en op deze wijze
duidelijk het punt aanwijst, waar de kunst beginnen moest, om het
kind de voorwerpen der natuur tot vast en helder bewustzijn te brengen. tt
9. HET VERZUIM VAN DE OP VOEDINGSLEER (X, 4).
Beste vriend! Wie het gezien heeft, hoe het twee- en driewekige
kind met handen en voeten naar dezen vogel reikt, en dan bedenkt,
hoe gemakkelijk het de kunst mogelijk zou zijn door een reeks van zulke
zinnelijke voorstellingen een algemeen fundament der zinnelijke aanschouwing van alle voorwerpen der natuur en der kunst bij het kind
te leggen, dat dan allengs op allerlei wegen nader bepaald en steeds
verder uitgebreid worden kon; wie dit alles bedenkt en dan niet voelt,
wat we bij onze niet enkel bloot gotisch-monnikachtige maar gotischmonnikachtig-verlamde en ons zelf tot walging geworden opvoedingssleur verzuimen, met hem is het den Moriaan gewasschen.
10. IK SCHAKEL HET TOEVAL EN HET
TOEVALLIGE UIT (X, 4).
Mij is de Appenzeller vogel, als den Egyptenaar de stier, een heiligdom, en ik heb alles gedaan, om mijn onderwijs bij het punt te beginnen,
waarvan de Appenzeller vrouw uitgaat. Ik ga nog verder: ik laat het
noch bij het eerste beginpunt, noch in de gansche rij der kunstmiddelen
aan het toeval over, wat natuur, omstandigheden en moederliefde aan
het kind van zijn prilste jeugd af voor de zinnen brengt; ik heb alles
gedaan, om het mogelijk te maken, met voorbijgaan van het toevallige,
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het wezenlijke van alle aanschouwingskennis zelf het kind reeds op
dezen leeftijd voor zijn ûnnen te brengen en het bewustûjn van haar
indruk hem onvergetelijk te maken.

11. HULPMIDDEL VOOR DE AANSCHOUWING VAN
VORM, GETAL EN WOORD (X, 5).
De eerste cursus van het boek der moeders is niets anders dan een
poging om de aanschouwing zelf tot kunst te verheffen en de kinderen
in alle drie elementaire takken hunner kennis, in vorm, getal en woord,
tot het ruimste bewustûjn van alle aanschouwingen te leiden, welker
nauwkeuriger kennis de grondslagen van hun later weten zullen vormen.
12. I. AANSCHOUWING VAN DEN VORM (X, 5).
Dit boek zal niet alleen de ruimste afbeelding der belangrijkste voorwerpen van onze kennis, maar ook de stof van volledige rijen van die
voorwerpen bevatten, welke geschikt ûjn, om bij de kinderen reeds bij
de eerste aanschouwing het gevoel van hun velerlei samenhang en van
hun velerlei overeenkomsten op te wekken.
13. II. AANSCHOUWING VAN HET WOORD (X, 6).
In dit opzicht doet het spelboek hetzelfde als het boek der moeders.
Het eenvoudige voor de ooren brengen der klanken en de bloote opwekking van het bewustûjn van hun indruk door het gehoor is voor
het kind zoo goed aanschouwing als het eenvoudige voor oogen plaatsen
der voorwerpen en de bloote opwekking van het bewustzijn door hun
indruk op den gezichtszin. Hierop steunend heb ik dit spelboek zoo
ingericht, dat zijn eerste gedeelte niets anders dan bloote aanschouwing
is, d.w.z. bloot op de eenvoudige poging berust, om het kind de gansche
reeks der klanken, die hem daarna tot fundament zijner taalkennis
dienen moeten, op juist dien leeftijd voor den gehoorzin te brengen,
en het bewustzijn ervan onuitwischbaar te maken, waarin ik hem door
het boek der moeders de zichtbare voorwerpen der wereld, welker
vaste kennis de fundamenten van zijn later weten moeten zijn, voor
den geûchtsÛn breng.
14. III. AANSCHOUWING VAN HET GETAL (X, 7).
Deze zelfde grondstelling: de aanschouwing tot kunst te verheffen,
geldt eveneens ook in het derde elementaire middel van onze kennis.
Ook het getal is op zich zelf, zonder het fundament der aanschouwing,
voor onzen geest een misleidende schijn eener voorstelling, die onze
verbeeldingskracht wel droomend grijpt, maar ons verstand niet als
waarheid kan vasthouden. Het kind moet het innerlijke wezen van elken
vorm, waarin de getalbetrekkingen kunnen voorkomen, juist opvatten,
voor het in staat is, een dezer vormen als fundament van zijn helder
bewustzijn van zijn bepaald meer of minder in het oog te vatten. Ik
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heb daarom in het boek der moeders de tien eerste getallen als vingers,
pooten, bladeren, punten, dan ook als driehoek, vierhoek, achthoek,
enz. het kind reeds op dezen leeftijd veelzijdig ter aanschouwing
gebracht.

C. DE AANSCHOUWINGSKUNST (X, 8-21).
15. DE AANSCHOUWINGSKUNS T INHE T ALGEMEEN (X, 8).
Nadat ik dit in alle drie takken gedaan en de eenvoudige aanschouwing
als absoluut fundament van alle zinnelijke kennis daarin aldus bevestigd
heb, verhef ik vervolgens de aanschouwing wederom in alle drie takken
tot aanschouwingskunst, d.w.z. tot middel om de voorwerpen der aanschouwing als voorwerpen van mijn oordeel en van mijn kunstvaardigheden in het oog te vatten.
1. DE VORM (X, 9).

16. DE AANSCHOUWINGSKUNST VAN DEN VORM (X, 9).
Langs dezen weg leid ik het kind met betrekking tot het eerste elementaire middel van onze kennis, den vorm, nadat ik het in het boek der
moeders met de veelzijdigste aanschouwing der voorwerpen en hun
namen bekend gemaakt heb, tot het Abc der aanschouwingskunst.
Daardoor zal het nu in staat gesteld worden, zich van den vorm der
voorwerpen, dien het zich in het boek der moeders bepaald maar niet
duidelijk bewust geworden is, rekenschap te kunnen geven. Dit boek
zal het kind er toe brengen, zich met betrekking tot de vormen van
alle dingen tot bepaalde begrippen van de verhouding van hun inhoud
tot het vierkant te verheffen, en op deze wijze binnen den vollen omvang
van dit onderwijsvak een gansche reeks van middelen te vinden, om
van donkere aanschouwingen tot duidelijke begrippen te geraken.
2. HET GETAL (X, 10-11).

17. DE AANSCHOUWINGSKUNST VAN HET GETAL (X, 10).
Met betrekking tot het tweede oermiddel van onze kennis, het getal,
ga ik weer denzelfden weg. Nadat ik getracht heb het kind door het boek
der moeders reeds op spraakloozen leeftijd het begrip der tien eerste
grondgetallen tot helder bewustzijn te brengen, probeer ik hun deze
uitdrukkingen van het meer en minder van alle dingen door geleidelijke
toevoeging van een eenheid aan een andere, het wezen van de twee,
en dan dat der drie enz. bekend te maken. En zoo breng ik eerst de
aanvangspunten aller rekenwijzen den kinderen tot helderste aanschouwing en prent hun tegelijk de uitdrukkingen, waardoor hun vorm aangeduid wordt, onuitwischbaar in; dan breng ik in 't algemeen de be-
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ginselen der rekenkunst in reeksen, die van haar eerste beginpunten
af niets anders zijn dan een psychologisch zekere en volledige voortgang
van diep ingeprente aanschouwingsoordeelen tot een kleine toevoeging
eener nieuwe, maar slechts van 1 tot 2 en van 2 tot 3 stijgende aanschouwing. Het door ervaring bevestigde resultaat van dezen gang is,
dat, als de kinderen in één of andere rekenwijze het begin geheel begrepen hebben, zij van nu af in staat zijn om zonder verdere hulp op
deze wijze voort te schrijden en zoover voort te gaan, als de reeks zelf
volgens haar natuur heenvoert.

18. ALGEMEEN RESULTAAT VAN ONZE
ONDERWIJSMANIER (X, 11).
Met betrekking tot deze onderwijsmanier valt in het algemeen op
te merken, dat ze daartoe leidt, den kinderen de fundamenten van elk
vak zoo duidelijk te maken, dat ze op elke trap van hun leeren datgene,
wat ze kennen, zich tot volmaaktheid toe eigen moeten maken, zoodat
ze steeds, voor zoover ze voortgeschreden zijn, ook onvoorwaardelijk
als leermeester van hun jongere broers en zusterS beschouwd en gebruikt kunnen worden.

19. HET VOORNAAMSTE WAT IK VOOR HET
GETALONDERWIJS DOE (X, 11).
Het voornaamste, wat ik met betrekking tot de vereenvoudiging
en verduidelijking van het getalonderwijs tot stand breng is dit: (I) dat
ik niet alleen het bewustzijn der innerlijke waarheid van alle getalbetrekkingen het kind door aanschouwingsmiddelen tot onuitwischbaar
bewustzijn breng, maar (lI) het bewustzijn van de waarheid der aanschouwing met de leer der grootheden vereenig en (lIl) het vierkant
tot gemeenschappelijk middel der aanschouwingskunst en der rekenkunst heb verheven.

3. DE SPRAAK (X, 12-21).
Het derde middel onzer kennis, de spraak, is wat betreft de toepassing
mijner grondstellingen voor de grootste uitbreiding vatbaar.

20. ORDE VAN VORM, GETAL EN SPRAAK (X, 12).
Wanneer eenerzijds de kennis van den vorm en van het getal aan
de kennis der spraak voorafgaan en deze laatste gedeeltelijk uit de
twee eerste ontspringen moet, dan is daartegenover de voortgang der
spraakkunst sneller dan die der aanschouwingskunst en der rekenkunst.
Eigenlijk gaat de indruk der aanschouwing in vorm en getal aan het
spraakvermogen vooraf, de aanschouwingskunst en de rekenkunst daarentegen komen na de spraakkunst.
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21. ONTWIKKELINGSGANG VAN DE SPRAAK (X, 12-13).
Het groote kenmerk van de eigenaardigheid en van de hoogere
hoedanigheid onzer natuur, de spraak, begint ûch (I) door het geluidsvermogen te ontwikkelen, wordt dan (11) door het geleidelijk ontwikkelde geluid tot bepaald woord en (111) door het bepaalde woord geleidelijk tot spraak. De natuur behoefde duizendtallen jaren om ons
geslacht tot volkomen spraakkunst te verheffen, en wij leeren thans dit
kunststuk, waarvoor de natuur duizenden jaren noodig had, in enkele
maanden; maar niettemin moeten wij, we mogen niet anders, met het
aanleeren der spraak bij onze kinderen denzelfden gang gaan, dien de
natuur met betrekking tot deze zaak met het menschelijke geslacht ging. 1)
(I) En ze ging ontegenzeggelijk ook hier van de aanschouwing uit.
Reeds het eenvoudigste geluid, waardoor de mensch den indruk, dien
een .zaak op hem maakte, trachtte uit te drukken, was de uitdrukking
der aanschouwing. De spraak van mijn geslacht was lang niets anders
dan een met mimiek vereenigd geluidsvermogen, dat de klanken der
levende en levenlooze natuur nabootste. (11) Van mimiek en geluidsvermogen ging ze tot hiëroglyphen en afzonderlijke woorden over en
gaf lang aan afzonderlijke voorwerpen af.zonderlijke namen. Deze
toestand der spraak is in het eerste boek van Mozes, 2, 19-20, verheven
uitgedrukt: "God de Heer bracht tot Adam alle dieren op aarde en
alle vogels onder den hemel, opdat hij ze aanschouwen en benoemen
zou. En Adam gaf elk dier .zijn naam". 2) (111) Van dit punt ging de
spraak geleidelijk verder; ze bemerkte in de eerste plaats de opvallende
onderscheidingskenmerken der voorwerpen, die ze benoemde; dan
kwam ze tot de benoeming der eigenschappen en daarmee tot de benoemingen der verscheidenheden van het doen en van de krachten der
voorwerpen. Veel later ontwikkelde .zich de kunst, het afzonderlijke
woord zelf meerdere beteekenissen toe te kennen, de eenheid, de veel1) Voor dit voorschrift is eerst later de basis gevonden, waarop het berust, nl.
toen Fritz Müller (1834-1898) en Ernst Haeckel (1834-1919) de wet ontdekten, dat
de ontogenie (de ontwikkeling van het individu) een korte herhaling is van de
phylogenie (de ontwikkeling van de soort). Deze wet, door Haeckel de biogenetische
hoofdwet genoemd, geldt niet alleen voor den lichamelijken groei, maar ook de
gansche geestelijke ontwikkeling is er aan onderworpen, wat Goethe (1749-1832)
reeds vroeger aldus uitdrukte: "Wanneer ook de wereld in 't geheel voortschrijdt,
de jeugd moet toch steeds weer van voren af beginnen en als individu de tijdperken
der wereldcultuur doormaken." Toen deze wet eenmaal gevonden was, lag de toepassing er van bij opvoeding en onderwijs voor de hand: deze moesten aansluiten
bij den gang van de individueele geestelijke ontwikkeling, zooals deze naar analogie
van den geestelijken ontwikkelingsgang der menscheid kan worden geconstrueerd.
2) In de Statenvertaling luiden de geciteerde verzen: 19. Want als de Heere God
uit de aarde al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels gemaakt had,
zoo bracht hij ze tot Adam, om te zien hoe hij ze noemen zoude, en zoo als Adam alle
levende ziele noemen zoude, dat zoude haar naam zijn. 20. Zoo had Adam genoemd
de namen van al het vee, en van het gevogelte des hemels, en van al het gedierte des
velds; maar voor den mensch vond hij geene hulpe, die als tegen hem over ware.
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heid, de grootte van zijn inhoud, het veel en het weinig van zijn vorm
en zijn getal en eindelijk zelfs de veranderingen en hoedanigheden van
een voorwerp, die de verscheidenheid van tijd en ruimte er in voortbrengen door de verandering van den vorm en samenstelling van hetzelfde woord met vaste bepaaldheid uit te drukken. - In al deze tijdperken was de spraak van ons geslacht een kunstmiddel, om de vorderingen van het menschelijke klaarworden van zijn veelzijdige intuïties
door het geluidsvermogen zich niet alleen voor den geest te roepen,
maar ook zich den indruk daarvan onvergetelijk te maken.

22. ALGEMEENE GANG VAN HET
SPRAAKONDERWJJS (X, 14-15).
Het spraakonderwijs is dus naar zijn aard niets anders dan een verzameling van psychologische kunstgrepen om de indrukken (gewaarwordingen en gedachten) te uiten en deze, die anders voorbijgaand en
onmiddellijk waren, door ze aan een woord te binden, met al hun
modificaties blijvend en middellijk te maken. Dit kan echter, krachtens
de eeuwige gelijkheid der menschelijke natuur, slechts door de overeenstemming der spraakleer met den oorspronkelijken gang, waardoor
de natuur zelf ons spraakvermogen tot het kunstvermogen verheven
heeft, waarin we het thans bezitten, geschieden: dat wil zeggen, (I) alle
spraakonderwijs moet van de aanschouwing uitgaan, het moet de mimiek
door de aanschouwingskunst en de getalleer overbodig maken, het moet
de nabootsing van de klanken der levenlooze en levende natuur door
reeksen van kunstklanken vervangen; (11) dan moet het van de klankleer
of juister van de algemeene oefening van het orgaan in alle mogelijke
menschelijke klanken geleidelijk tot woordleer, tot nomenclatuur, en
(111) daarvan tot de spraakleer, tot de grammaticale verandering en
samenstelling der woorden overgaan; maar ook op dezen trap moet
het den langzamen, progressieven tred houden, dien de natuur hem
in de ontwikkeling der volkeren tot de spraakkunst voorgeteekend heeft.
Maar thans is het de vraag: hoe heb ik dezen gang der natuur door de
drie tijdperken, waarin natuur en ervaring de ontwikkeling van het
spraakvermogen ingedeeld hebben met betrekking tot de klankleer,
de woordleer en de spraakleer vastgehouden en hoe heb ik de vormen
mijner onderwijsmiddelen in deze takken met de juist genoemde
tijdperken in overeenstemming gebracht?
23. J. DE KLANKLEER (X, 15).
De klankleer heb ik door vasthouding en onderscheiding der vocalen,
als de eigenlijke wortel van alle klanken, en door geleidelijke toevoeging
van afzonderlijke consonanten voor en achter de vocalen, den grootsten
omvang gegeven, waartoe ze geschikt is, en het daardoor mogelijk gemaakt, het wiegekind deze talrijke spraakklanken en hun reeksen tot
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vast bewustzijn te brengen; ik heb het zelfs mogelijk gemaakt den
spraakloozen bij dit onderwijs een innerlijke aanschouwing aan de
uitwendige, waardoor de willekeurige teekens der klanken het kind
voor de oogen gebracht worden, vooraf te laten gaan, terwijl ik hierin
den indruk op het oor den voorsprong voor den indruk op het oog,
die met betrekking tot de klankleer in de natuur ligt, verzekerd en
dan verder de vergemakkelijking van dit onderwijs daardoor bevorderd
heb, dat ik de klankreeksen in dit boek zoo rangschikte, dat elke klank
m€.t den voorafgaanden dOOl' de grootste overeenkomst verwant is en
bijna altijd slechts door de toevoeging van een enkele letter ervan
verschilt.

24. 1I. DE WOORDLEER (X; 15-16).
Zoo klim ik door de volkomen vaardigheid van het spellen tot de
woordleer, de nomenclatuur, en geef het kind het woord in het eerste
leesboek, in de dictionnaire, weer in reeksen, die door de grootstmogelijke nadering der overeenkomst van hun vorm den vooruitgang van
het lezenleeren tot het lichtste spel maakt, doordat ik dit woord door
een voortdurende toevoeging van weinige nieuwe letters aan diep
ingeprente en vlot uitgesproken voorafgaande letters verbind. Daarnaast legt het boek der moeders aan het sprekenleeren van het kind
en aan de verduidelijking der woorden, die het moet uitspreken, de
veelzijdigste aanschouwing ten grondslag. De onmetelijke kring der
aanschouwingskennis, dien de natuur het kind in de prilste jeugd tot
bewustzijn brengt, is in dit boek psychologisch gerangschikt en geconcentreerd, en de hooge wet der natuur, krachtens welke zij het kind
het nabije steeds sterker dan het verdere inprent, met de voor het
onderwijs zoo belangrijke grondstelling vereenigd, het wezen der dingen
op de kinderen een veel sterkeren indruk te laten maken dan de veranderlijke hoedanigheden ervan. De onmetelijke omvang der spraak
en der aanschouwingskennis wordt in dit boek door de concentreering
en psychologische rangschikking der voorwerpen licht overzienbaar
gemaakt; slechts de afzonderlijke voorwerpen der natuur zijn talloos,
de werkelijke verscheidenheden ervan zijn het niet, en daarom kunnen
ook de voorwerpen, als ze volgens deze verscheidenheden gerangschikt
zijn, het kind licht overzienbaar gemaakt worden.
25. lIl. DE SPRAAKLEER (X, 17).
Aan dezelfde grondstellingen onderwerp ik dan ook de eigenlijke
spraakleer. Mijn grammatica is nietS anders dan een reeks van middelen,
die het kind er toe leiden moeten zich over elke aanschouwingskennis,
waarover het zich in een of andere getals- en tijdsbetrekking beslist
uitspreken kan, ook in alle andere getals- en tijdsbetrekkingen beslist te
kunnen uitdrukken. Ik gebruik zelfs de schrijfkunst, voorzoover zij
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als spraakleer aangez;ien kan worden, voor dit doel, en heb in 't algemeen
alle middelen, die natuur en ervaring mij ter verduidelijking der begrippen aan de hand gedaan hebben, voor dit doel trachten te gebruiken. De empirische proeven, die ik hieromtrent genomen heb,
toonden mij vooral, dat ons monnikenonderwijs door z;ijn verwaarloozing van alle psychologie ons niet alleen in alle vakken van dit
laatste doel van het onderwijs verwijdert, maar zelfs nog beslist daarheen
werkt, om ons de middelen, die de natuur zelf ons ook zonder hulp
van de kunst tot verduidelijking onzer begrippen aanbiedt, te rooven
en ons het gebruik dezer middelen door ons innerlijk bederf onmogelijk
te maken.
26. DE SCHOOLWAGEN MOET OP EEN ANDEREN
WEG GEBRACHT (X, 18).
Vriend! Het gaat alle geloof te boven, (I) in welke vernietiging
alle reëele kracht van ons werelddeel door de onnatuurlijkheid van
ons monnikenonderwijs en alle ellendigheid van z;ijn geïsoleerd brokkenJeeren gedompeld is geworden, en (11) in welke mate alle natuurlijke
middelen om z;ich door aanschouwing tot juiste kennis te verheffen, en
alle prikkels om zich voor dit doel in te spannen, daardoor in ons
midden verloren z;ijn gegaan, wijl dit brokkenleeren ons met de betoovering van een spraak verblindde, die wij spraken, zonder van de begrippen, die we door haar door den mond lieten loopen, eenige aanschouwelijke kennis te hebben. Ik zeg het nog eens; de menigte van
onze openbare scholen geeft ons niet alleen niets; zij wischt integendeel
nog dat in ons uit, wat de menschheid ook zonder scholen overigens
heeft, en wat elke wilde in een graad bezit, waarvan we ons geen voorstelling maken. Het is een waarheid, die zich voor geen werelddeel als
voor het onze, en voor geen eeuw als voor de onze, toepassen laat.
Een mensch, die met monnikenkunst tot een woordnar gevormd wordt,
is in zooverre voor de waarheid onontvankelijker dan een wilde en in
zooverre ook ongeschikter dan niemand om van de leiding der natuur
en dat, wat zij ter verduidelijking onzer begrippen zelf doet; gebruik
te maken. Deze ervaringen hebben mij er ook toe gebracht, dat ik thans
tot overtuiging toe inz;ie: de openbare en algemeene Europeesche
schoolwagen moet niet alleen beter getrokken, hij moet veeleer omgekeerd en op een geheel nieuwen weg gebracht worden.

27. GEEN HALVE MAATREGELEN; VERWERPING
DER LEERBOEKEN (X, 18).
Ik ben door deze ervaring overtuigd, dat het fundament van zijn
dwaling, het spraakbederf van onzen tijd en van ons eenz;ijdig, oppervlakkig, gedachte- en aanschouwingsloos zwetsen, in de eerste plaats
gedood en in het graf gelegd moet worden, vóór het mogelijk zal zijn,
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doot onderwijs en spraak weer waarheid en leven in ons geslacht voort
te brengen. Dit is zeker een harde taal en ik denk bijna zelf: Wie mag
ze hooren! Maar ik ben door ervaringen, die aan deze taal ten grondslag
liggen, tot de overtuiging gekomen, dat ook met betrekking tot het
elementaire spraakonderwijs alle halve maatregelen verwerpelijk zijn
en daarom alle leerboeken voor dit onderwijs beslist terzijde moeten
worden gelegd, waarin ook maar een regel onderstelt, dat het kind kan
spreken, vóór het spreken geleerd heeft. En daar alle leerboeken, welker
woorden, daar ze in hun uitgangen, voorvoegsels en samenstellingen,
zoowel als in de schikkingen hunner phrasen en zinnen het duidelijke
stempel eener volkomen spraakkunst in zich zelf hebben, bijgevolg
niet geschikt zijn om het bewustzijn der oorzaken en middelen, waardoor ze aldus voltooid geworden zijn, in het bewustzijn van het kind
duidelijk te wekken, zoo zou ik, als ik invloed had, met betrekking tot
deze leerboeken voor de schoolbibliotheken eenigszins onbarmhartig
schijnende maatregelen aangrijpen, of den indruk moeten opgeven,
van het spraakonderwijs met den gang der natuur in overeenstemming
te brengen.
28. PRINCIPE VAN DEN GANG MIJNER
TAALOEFENINGEN (X, 19).
Beste vriend! Het is algemeen bekend, dat de natuur de veelzijdige
en kunstige samenstellingen der volkomen spraakkunst in het eerste
tijdperk van de ontwikkeling der volken tot de spraak geheel en al
miskent, en het kind verstaat de samenstellingen evenmin als de barbaar; het komt als deze slechts geleidelijk door voortdurende oefening
in eenvoudige samenstellingen tot het vermogen de ingewikkelde te
begrijpen; daarom gaan mijn spraakoefeningen van het begin af een weg,
die met terzijdestelling van alle weten en van alle kennis, die slechts
door de volkomen spraakkunst bereikt kan worden, de elementen der
spraak zelf onderzoekt en het kind de voortreffelijkheden der ontwikkelde spraak in juist die volgorde eigen maakt, waarin de natuur het
menschelijk geslacht ertoe verhief.

29. TWEE WENSCHEN (X, 20).
Beste vriend! Zullen mij de menschen ook hierin miskennen? Zullen
ook hierin weinigen zijn, die met mij wenschen, (I) dat het mij gelukke,
aan het dolle vertrouwen op woorden, die zoowel door den aard der
voorwerpen, als door het kunstige hunner vorming en samenstelling
het stempel hunner onbegrijpelijkheid voor den kinderlijken leeftijd
dragen, en anderzijds door een van alle aanschouwing gespeende innerlijke leegheid op de verwoesting van den menschelijken geest aansturen
en hem tot het geloof aan ledige geluiden en ijdele klanken leiden, een
einde te maken en (11) dat geluid en klanken door het spraakonderwijs
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zelf weer onbelangrijk gemaakt en de aanschouwing daarin weer den
overwegenden invloed gegeven wordt, welke haar toekomt en waardoor
de spraak alleen weer tot het ware fundament der geestelijke vorming
en van alle uit haar ontspruitende zaakkennis en van de evenzoo uit
haar ontspruitende oordeelskracht kan gemaakt worden?

30. GEVOLGEN VAN HET WOORDONDERWIJS (X, 21).
Ja, vriend! ik weet het, er zullen lang, lang, weinigen zijn van hen,
die droom en klank en geluid als beslist verwerpelijke fundamenten
der menschelijke geestesvorming beschouwen en niet misverstaan worden. De oorzaken daarvan zijn zóó velerlei en zóó ingrijpend; de prikkel
tot ons kletsen hangt te zeer met de eer van onzen zoogenaamden
goeden toon en van zijn aanspraken op de algemeene veelweterij van
onzen tijd, nog meer echter met de fundamenten van de broodwinning
van duizenden en duizenden uit ons midden samen, dan dat het niet
lang, lang duren moest, voor onze tijdgenooten waarheden, die zoo
zeer strijden met hun zinnelijke verhardingen, met liefde op hun schoot
zullen nemen. - Maar ik ga mijn weg en zeg bovendien: elke wetenschapsleer, die door menschen, die niet in overeenstemming met de
natuur hebben leeren spreken en denken, wordt gedicteerd, geëxpliceerd en geanalyseerd; en zoo ook, elke wetenschapsleer, welker definities den kinderen als een deus ex machina in de ziel getooverd, of
wellicht als door theatersouffleurs in de ooren geblazen moeten worden,
zal, in zooverre ze dezen gang gaat, noodzakelijk tot een erbarmelijke
komedianten-opleidings-manierverzinken. Daar, waar de grondkrachten
van den menschelijken geest slapend gelaten en op die slapende krachten
woorden geënt worden, daar kweekt men droomers, die te onnatuurlijker en onbestendiger droomen, als de woorden, die op hun erbarmelijke, gapende wezen geënt werden, groot en veeleischend waren. Zulke
leerlingen droomen dan ook van al het andere in de wereld liever dan
daarvan, dat ze zelf droomen en slapen; maar de wakenden rond ze
voelen al hun aanmatigingen, en de best-zienden van hen beschouwen
ze beslist en in den vollen zin van het woord als nachtwandelaars.
D. DE AANSCHOUWING IN DIENST DER BEGRIPSVORMING (X, 22-32).

31. ER IS MAAR ÉÉN GOEDE, ER ZIJN VEEL
SLECHTE METHODEN (X, 22).
De gang der natuur in de ontwikkeling van ons geslacht is onveranderlijk. - Er bestaan en volgens deze overweging kunnen geen twee goede
onderwijsmethoden bestaan - er is slechts ééne goed, - en dat is die,
welke geheel op de eeuwige wetten der natuur berust; maar slechte
zijn er oneindig vele en de slechtheid van elk ervan stijgt in de mate,
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als ~e van de wetten der natuur afwijkt, en neemt af in de mate, als
de opvolging de~er wetten nadert.

~e

32. IKS TREEF NAAR DE EENIGE GOEDE METHODE (X, 22).

Ik weet wel, dat de eenige goede noch in mijn, noch in de handen
van eenig mensch is, en dat wij allen de~e eenige goede slechts benaderen kunnen. Haar volkomenheid, haar voltooiing moet echter het
doel zijn van al diegenen, die het menschelijke onderwijs op waarheid
trachten te vestigen en daardoor pogen de menschelijke natuur te
bevredigen en aan haar werkelijke eischen te voldoen. En van dit
standpunt af is het, dat ik ~eg: ik streef naar de~e onderwijsmethode
met alle krachten, die in mijn hand zijn; en ik heb ter beoordee1ing
van mijn doen, ~oowel als voor de beoordee1ing van het doen van al
degenen, die naar dit ~elfde doel streven, den eenigen regel: aan haar
vruchten ~ult ge haar kennen. MeftSchenkracht, moeder~in en moedervernuft als resultaten van elke onderwijsmethode ~ijn mij de eenige
waarborgen voor den geest harer innerlijke waarde, elke methode
echter, die den leerling het stempel van geheel verstikte natuurkrachten
en het gebrek aan menschenzin en moedervernuft op zijn voorhoofd
brandt, die is door mij, wat ~e ook overigens voor goede eigenschappen
hebben mag, veroordeeld. Ik betwist wel niet, dat ook een ~oodanige
methode goede kleermakers, schoenmakers, kooplieden en soldaten
kweeken kan; maar dit betwist ik, dat ~e een kleermaker of een koopman
kan kweeken, die in den hoogen ~in van het woord een mensch is.
Mochten de menschen toch eens vast in het oog vatten, dat het doel
van alle onderwijs steeds niets anders is en niets anders zijn kan, dan
de door de harmonische ontwikkeling der vermogens en vatbaarheden
der menschelijke natuur ontwikkelde en door het leven beoordeelde
menschelijkheid ~elf. Mochten ~e toch bij elke schrede hunner ontwikkelings- en onderwijs middelen steeds zich vragen: leidt het dan
werkelijk tot dit doel i'
33. DUIDELIJKE BEGRIPPEN (X, 23).
Ik wil het ge~ichtspunt omtrent den invloed, dien duidelijke begrippen op de werkelijke ontplooiing der menschelijkheid hebben, nog
eenmaal in 't oog vatten. Duidelijke begrippen zijn voor het kind slechts
die, tot welker helderheid zijn ervaring hem niets meer bijdragen kan.
De~e grondstelling beslist eerstens over de opeenvolging der te ontwikkelen krachten en vaardigheden, waardoor de geleidelijke voorbereiding van de helderheid van alle begrippen bereikt moet worden;
tweedens over de opeenvolging der voorwerpen, volgens welke de
oefeningen in de definities met de kinderen begonnen en voortge~et
moeten worden; en eindelijk over het tijdstip, waarop definities van
elke soort voor het kind werkelijke waarheden bevatten kunnen.
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34. DE WEG NAAR DUIDELIJKE BEGRIPPEN (X, 24-25).
Klaarblijkelijk moet de helderheid der begrippen door het onderwijs
bij het kind bewerkt worden, vóór men bij hem het vermogen onderstellen kan, het resultaat ervan, het duidelijke begrip, of juister de
woordelijke omschrijving ervan, te verstaan. - De weg tot duidelijke
begrippen berust op een hun verstand aangepaste ordening der verheldering van alle voorwerpen, welker duidelijkheid men nastreeft. Deze
ordening berust echter weer op de vereeniging van alle kunstmiddelen,
waardoor de kinderen er toe gebracht worden, zich over de hoedanigheid
van alle dingen en vooral over maat, getal en vorm van elk voorwerp,
bepaald uit te drukken. Langs dezen weg en langs geen anderen kan
het kind tot een, het wezen van een voorwerp geheel omvattende,
kennis er van, en daardoor tot de geschiktheid gebracht worden het
te definieeren, d.w.z. het wezen ervan in ûjn ganschen omvang met
de grootste bepaaldheid en bondigheid woordelijk te omschrijven.
Alle definities, d.w.z. alle zulke bepaalde, woordelijke omschrijvingen
van het wezen van eenig voorwerp bevatten intusschen voor het kind
slechts in zooverre werkelijke waarheden, als het zich den ûnnelijken
achtergrond van het wezen dezer voorwerpen met groote, levendige
helderheid bewust is. Waar hem de volkomenste helderheid in de
aanschouwing van een hem gedefinieerd zinnelijk voorwerp ontbreekt,
daar leert het enkel met woorden goochelen, welker geluid hem geen
begrip verschaffen of een andere gedachte wekken zal, dan dat het
juist een klank van ûch gegeven heeft.
Hinc illae lacrimae! 1)
35. DE VRUCHT VAN AANSCHOUWINGSLOOZE
DEFINITIES (X, 26).
Paddestoelen groeien bij regenweer snel uit elken mesthoop, en op
dezelfde wijze brengen aanschouwingslooze definities even snel een
zwammige wijsheid voort, die echter aan het zonlicht zeer snel sterven
en den helderen hemel als het gift van haar bestaan erkennen moet. De
op niets steunende woordenpraal van een zoodanige fundamentlooze
wijsheid kweekt menschen, die ûch in alle vakken aan het doel gelooven, wijl hun leven een moeizaam gezwets over dit doel is; maar ze
brengen het er nooit toe er naar te. loopen, daar het door hun leven
nooit in hun aanschouwing dien aantrekkenden prikkel had, die werkelijk noodig is om een of andere menschelijke inspanning te voorschijn
te roepen. Onze eeuw is vol van zulke menschen, en ze ligt aan een wijsheid krank, dIe ons naar het doel van het weten, als kreupelen op de
1) Deze uitdrukking, die letterlijk "vandaar die tranen" figuurlijk "dat is de ware
oorzaak" beteekent, is ontleend aan "Andria", een der blijspelen van den Romein
Publius Terentius (± 190-158 [159]). Ze was reeds in de Oudheid spreekwoordelijk.
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renbaan, pro forma heendraagt, zonder dat ze dit doel ooit tot hun
doel maken kon, vóór hun voeten genezen zijn geworden.

36. HET VERMOGEN TE BESCHRIJVEN GAAT AAN
DAT TE DEFINIEEREN VOORAF (X, 26).
Aan de definities gaat werkelijk het vermogen te beschrijven vooraf.
Wat me heelemaal helder is, dat kan ik daarom nog niet definieeren,
maar wel beschrijven, d.i. ik kan er bepaald van zeggen, hoe het is,
maar niet, wat het is: ik ken enkel het voorwerp, het individu, zijn
geslacht en zijn soort kan ik hem echter nog niet aanwijzen. Wat me
echter niet heelemaal duidelijk is, daarvan kan ik niet bepaald zeggen,
hoe het is, gezwegen, wat het is; ik kan het niet eens beschrijven,
gezwegen, dat ik het zou kunnen definieeren. Als mij nu een derde de
woorden in den mond legt, waardoor een ander, dien de zaak helder
was, haar aan lieden van zijn slag duidelijk maakt, dan is ze daarom
mij nog niet duidelijk, maar ze is en blijft inzooverre de duidelijke zaak
van dien ander en niet de mijne, als de woorden van dezen andere
voor mij niet dat kunnen zijn, wat ze voor hem zijn: de bepaalde uitdrukking der volkomen helderheid van zijn begrip.
37. AANSCHOUWING HET BEGINPUNT VOOR
DUIDELIJKE BEGRIPPEN (X, 27).
Het doel, de menschen met psychologische kunst en volgens de
wetten van het physische mechanisme tot duidelijke begrippen en
hun laatste middel, tot definities te brengen, roept een aan dit laatste
middel werkelijk voorafgaande reeks van alle beschrijvingen der physische wereld te voorschijn, die van (I) de aanschouwing van afzonderlijke voorwerpen tot (11) hun benoeming, van hun benoeming tot
(lIl) vaststelling hunner eigenschappen, dat is tot het vermogen hunner
beschrijving, en van het vermogen ze te beschrijven tot (IV) het vermogen ze te verduidelijken of te definieeren geleidelijk voortschrijdt.
Wijsheid in de leiding tot de aanschouwing is dus klaarblijkelijk het
aanvangspunt, waarop deze reeks der middelen om tot duidelijke begrippen te geraken, gebouwd moet worden, en het is klaarblijkelijk, dat
het laatste rijpen van het doel van alle onderwijs, de duidelijkheid
van het begrip, evenzoo werkelijk van de voltooide kracht van zijn
eerste ontkiemen afhangt.
38. WAT DAAROM ONZE EERSTE ZORG MOET ZIjN (X, 28).
Waar in den ruimen kring der alwerkende natuur één of ander voorwerp in zijn kiem onvolkomen gevormd is, daar heeft ze haar vermogen,
het door rijpende voltooiing tot volkomenheid te brengen, verloren.
Alles, wat niet in zijn kiem volkomen is, wordt in zijn groei, d.i. in de
uitwendige ontwikkeling zijner deelen, verminkt; dit is in de producten
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van uw geest even waar als in de producten van uw tuinbed; het is
in het resultaat van elk afzonderlijk aanschouwingsbegrip even waar,
als in den bepaalden toestand van een uitgegroeide koolkrop. Het

voortreffelijkste middel om verwarring, leemten en oppervlakkigheid in
de menschelijke vorming te voorkomen, berust dus vooral in de zorg de
beginindrukken der belangrijkste voorwerpen van onze kennis het kind
bij hun eerste aanschouwing zóó bepaald, zóó juist en zóó omvattend
voor de zinnen te brengen, als maar mogelijk is. Reeds bij de wieg van
het spraaklooze kind moet men beginnen om de leiding van ons geslacht
de blinde, spelende natuur uit de handen te nemen, en ze in de hand
der betere kracht te leggen, die ons de ervaring van duizenden jaren
over het wezen harer eeuwige wetten heeft leeren abstraheeren.

39. HET TOEVALLIGE MOET IN OVEREENSTEMMING
GEBRACHT MET HET EEUWIGE (X, 29).
Ge moet de wetten der natuur van haar gang, dat is van haar afzonderlijke werkingen en van de voortbrengselen dezer werkingen, wezenlijk
onderscheiden; met.betrekking tot haar wetten is ze eeuwige waarheid
en voor ons steeds richtsnoer van alle waarheid, maar met betrekking
tot de modificaties, binnen welke de toepassingen harer wetten op elk
individu en op elk individueel geval vallen, is haat aan zich zelf overgelaten waarheid ons geslacht niet voldoende en bevredigend. De
positieve waarheid van den toestand en de omstandigheden van elk
individu en individueel geval maakt krachtens gelijke, eeuwige wetten
evenveel aanspraak op het recht der noodwendigheid als de algemeene
wetten der menschelijke natuur zelf; bijgevolg moet de aanspraak der
noodwendigheid van wederûjdsche wetten met elkander in overeenstemming gebracht worden, als ze bevredigend op het menschelijk
geslacht werken zullen. De zorg voor deze vereeniging is voor ons
geslacht belangrijk. Het toevallige is door zijn bestaan en in zijn ge-

volgen even noodwendig als het eeuwige en onveranderlijke; maar het
toevallige moet in zijn bestaan en in de noodwendigheid zijner gevolgen
door de vrijheid van den menschelijken wil met het eeuwige en onveranderlijke van de menschelijke natuur en haar eischen in overeenstemming
gebracht worden.
40. DE LEIDING AAN ONZE GEES TELIjKENA TUUR (X, 30).
De ûnnelijke natuur, waarvan de noodwendigheidswetten van het
bestaan en van de gevolgen van het toevallige uitgaan, schijnt slechts
aan het geheel gewijd en is op zich zelf onbezorgd voor het individu
en het individuee1e geval, dat ze uitwendig er op inwerkende bepaalt.
Ze is van deze zijde eigenlijk blind en als blind is niet zij het, die met
de ziende, geestelijke en zedelijke natuur van den mensch in harmonie
komt, of in harmonie tracht te komen en in harmonie komen kan;
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integendeel, het is slechts de geestelijke en ~edelijke natuur ~elf, die
~ich met de zinnelijke in harmonie kan brengen en daartoe in staat en
verplicht is. De wetten onzer zinnelijkheid moeten daarom, krachtens
de wezenlijke eischen van onze natuur zelf, onder de wetten van ons
zedelijk en geestelijk leven geplaatst worden. Zonder de~e onderschikking
is het onmogelijk, dat de zinnelijkheid on~er natuur ooit waarlijk op
de werkelijke voortbrenging van het laatste resultaat van on~e vorming,
op de voortbrenging der menschelijkheid, aansturen kan. De mensch
wordt slechts door ~ijn geestelijk en innerlijk leven ~elf mensch, hij
wordt slechts daardoor ~elfstandig, vrij en bevredigd. De ~innelijke
natuur leidt hem niet ~oo ver en niet daarheen; ~ij is in haar we~en
blind; haar wegen zijn wegen der duisternis en des doods; de ontwikkeling en leiding van ons geslacht moet daarom de blinde, ~innelijke
natuur en den invloed harer duisternis en dood uit de handen genomen
en in de handen van ons ~edelijk en geestelijk innerlijk we~en en ~ijn
goddelijk, eeuwig, innerlijk licht en zijn goddelijke, eeuwige, innerlijke
waarheid gelegd worden.

41. REGEL VOOR DE KEUS DER AANSCHOUWINGSOBJECTEN (X, 31).
Alles, alles, wat ge steeds aan de uitwendige, blinde natuur zorgeloos
overlaat, dat gaat te gronde. Dat is in de levenloo~e, ~innelijke natuur
waar, evenals in de bezielde. Waar ge de aarde ~orgeloos aan de
natuur overlaat, daar draagt ~e onkruid en distels, en waar ge haar de
vorming van uw geslacht overlaat, daar leidt ~e dit niet verder dan
- in den chaos eener aanschouwing, die noch voor uw bevatting, noch
voor de bevatting van uw kind ~óó geordend is, als voor het eerste
onderwijs noodig is. Om het kind op de betrouwbaarste wijze tot
juiste en volledige kennis van een boom of een plant te brengen, is
het op verre na niet de beste wij~e, dat ge het ~onder verdere ~org in
het woud of op de weide naar buiten laat gaan, waar boomen en planten
van allerlei aard door elkaar groeien. Noch boomen, noch kruiden
komen hier op een wij~e voor ~ijn oogen, die geschikt is, het we~en
van elke soort ervan aanschouwelijk te maken en door den eersten
indruk van het voorwerp tot algemeene kennis van het vak voor te
bereiden. Om uw kind langs den kortsten weg tot het doel van het onderwijs, tot duidelijke begrippen, te leiden, moet ge het met groote zorg in
elk vak van kennis eerst zulke voorwerpen voor oogen plaatsen, die de
belangrijkste kenmerken van het vak, waartoe dit voorwerp behoort,
zichtbaar en uitnemend bezitten en daardoor bijzonder geschikt zijn,
het wezen ervan in onderscheid van zijn veranderlijke hoedanigheden
in de oogen te doen vallen; ver~uimt ge dit echter, dan brengt ge het
kind bij den eersten aanblik van het voorwerp licht er toe, de verander-

DE WEG NAAR WAARHEID

275

lijke hoedanigheid ervan als wezenlijk te beschouwen en zich op deze
wijze in de kennis der waarheid minstens te verlaten en den kortsten
weg, om in ieder vak van donkere aanschouwingen tot duidelijke begrippen te komen, te missen.

42. DE WEG NAAR WAARHEID (X, 32).
Is echter deze dwaling in uw onderrichtswijze vermeden, en zijn de
rijen, volgens welke alle voorwerpen het kind in alle vakken van uw
onderwijs ter aanschouwing gebracht worden, van de eerste aanvangspunten af aldus geordend, dat de indruk van het wezen van elk voorwerp
zich reeds bij de eerste aanschouwingen ervan boven den indruk zijner
hoedanigheid begint te verheffen, dan leert het kind reeds van den
eersten indruk af het veranderlijke van het voorwerp te plaatsen onder
het wezen ervan en wandelt ontegenzeggelijk op den zekeren weg,
waarop zich met elken dag zijn vermogen ontwikkelt, om alle toevallige
eigenschappen der voorwerpen met grooten eenvoud aan het diepe
bewustzijn van hun wezen en hun innerlijke waarheid te verbinden en
zoo in de geheele natuur als in een open boek te lezen. Zooals nu een aan
zich zelf overgelaten kind zonder verstand in de wereld blikt en door
de misleidingen van op zich zelf staande, blindelings gevonden brokstukken van kennis dagelijks van dwaling tot dwaling dieper zinkt, zóó
stijgt daarentegen een kind, dat van de wieg af langs dien weg geleid
werd, dagelijks van waarheid tot waarheid. Alles wat is, of minstens
de gansche ervaringskring, waarin het leeft, verbindt zich met reinheid
en omvatting zijner innerlijke kracht met elkander en het heeft inzooverre geen dwaling op den achtergrond zijner opvattingen. De eerste
oorzaken der dwaling zijn beide, in de natuur van zijn opvattingen en
in hem zelf weggenomen. Er is in zijn innerlijk geen neiging tot een of
andere dwaling kunstmatig en schoolmatig gekweekt en het nihil
admirari 1), dat thans bijna alleen als de aanmatiging van den verminkten
ouderdom te voorschijn treedt, wordt door deze leiding het lot der
onschuld en der jeugd; de bereiking van het laatste doel van het onderwijs, duidelijke begrippen - of deze ons nu leiden tot de bewering,
dat we niets, of tot die, dat we alles kennen, is onverschillig - wordt
nu, als het kind eenmaal er toe gekomen is en het menschelijke aanleg
heeft, noodwendig.
43. HET BOEK DER MOEDERS (X, 32».
Om dit hooge doel te bereiken, om de middelen te organiseeren
en te verzekeren, en vooral om de eerste aanschouwelijke indrukken
1) Deze uitdrukking, die letterlijk "door niets aangedaan worden" beteekent, is
ontleend aan de "Brieven" van den Romeinschen dichter Horatius (65-8), die de
inachtname van dezen gedragsregel als voorwaarde voor het menschelijk geluk beschouwde. Dikwijls neemt men haar in den zin van "zich over niets verwonderen"
en beschouwt ze als het devies van de onverschi11igen.
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der zinnelijke voorwerpen met de volledigheid en bepaaldheid te geven,
die werkelijk vereischt wordt, om op hun fundament volledige reeksen
van onze kennis middelen te bouwen, die dwalingen in 't algemeen
voorkomen en de waarheid in 't algemeen vestigen, heb ik vooral in
het boek der moeders de omvattendste eischen van dit doel vast in het
oog gevat, en, vriend! het is mij gelukt, ik ben ertoe gekomen, het
zinnelijk kenvermogen mijner natuur door dit boek zoover te versterken, dat ik voorzie, dat kinderen, die volgens dat boek geleid worden,
het algemeen wegwerpen en in de natuur en in alles, wat hen omringt,
een beteren gids tot mijn doel vinden zullen, dan dien, dien ik hun gaf.
Vriend! Het boek is er nog niet, en ik zie reeds zijn verdwijnen door
zijn werking! 1)

7. OVER HET WEZEN EN DE WORDING DER METHODE
(XI).

1. DE AANSCHOUWING ONDER LEIDING VAN
HET VERSTAND (XI, 1).
Beste vriend! Het woord, waarmee ik mijn laatsten brief sloot, is
groot, en ik zeg thans nog meer - de kunstleiding tot het doel van het
onderwijs, die ik tot nu toe beraamde, is nochthans slechts verfijning
van den zinnelijken natuurgang tot mijn doel, er is echter nog een hooger
middel tot dat doel, er is een hooge volmaking van den verfijnden zinnelijken natuurgang, er is een zuivere verstandelijke gang, er is een zuivere
verstandelijke vorming tot dat doel mogelijk; het is mijn natuur mogelijk, al het wankele in de menschelijke aanschouwing tot de bestemdste
waarheid te verheffen; het is haar mogelijk, de aanschouwing zelf aan
het weifelen harer bloote zinnelijkheid te onttrekken, en ze tot het werk
van het hoogste vermogen van mijn wezen, tot het werk van het verstand
te maken; het is de veredelde kunst aan de hand der natuur mogelijk,
1) De droomerige beschrijving van dit boek der moeders, dat niet bestond,
welks vervaardiging ik in dit oogenblik zoo gemakkelijk geloofde en welks nietverschijnen te zoeken is in de dwalingen der opvatting, waarin ik mezelf verdroomde,
vraagt in velerlei opzicht nadere opheldering omtrent den bepaalden toestand van
mezelf met betrekking tot den toenmaIigen graad van waarheid mijner hierop
betrekking hebbende koene vermoedens, en van de schrille leemten, die de onrijpe
toestand er van in mijn daarmee in verband staande oordeelen veroorzaakte. Er zijn
nu 20 jaar verloopen sedert deze uitingen, en thans begin ik nauwelijke me zelf van
de hier geuite inzichten duidelijk rekenschap te kunnen geven. Ik moet me vragen:
hoe zijn deze twintig jaar met betrekking tot deze vermoedens in mezelf verstreken?
en verheug mij aan het eind ervan te kunnen zeggen: zoo zeer ze mijn streven naar
de rijping van mijn hierop betrekking hebbend vermoeden schenen tegen te werken,
2;ÓÓ ver hebben ze deze rijping, naar de mate, waarin ze mij naar mijn individualiteit
bereikbaar was, bevorderd. Ze hebben ze echter ook, inzooverre ze voor de beperkte
krachten mijner individualiteit onbereikbaar waren, zoover stil gezet, dat ik mijn
hand in dit geval niet meer als een kind op de schoot der min naar de maan uitP.
strek, om haar van den hemel omlaag te trekken.
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het levendige aanschouwingsvermogen der wilden niet alleen het mechanisme mijner zinnelijkheid, het is haar mogelijk, dit levendige aanschouwingsvermogen nog de kracht mijner rede toe te voegen; het is haar
mogelijk het herstel van dit levendige aanschouwingsvermogen nog
met de verhevenste leer van mijn geslacht, met de leer der geheel onbedrieglijke waarheid, te vereenigen.

2. HET FUNDAMENT VAN DE
AANSCHOUWINGSLEER (Xl, 2).
Beste vriend! Als mijn leven een waarde heeft, dan is het deze, dat
ik het vierkant tot fundament van een aanschouwingsleer verheven
heb, die het volk niet had. Ik heb daardoor het fundament van onze
kennis een reeks van kunstmiddelen bereid, die tot nu toe slechts de
hem ondergeschikte middelen van het onderwijs, spraak en getal,
hadden, die het echter zelf niet had; en daardoor aanschouwing en
oordeel, zinnelijk mechanisme en zuiveren verstandsgang met elkander
in harmonie gebracht; en terwijl ik door deze methode het veelkleurige
gewirwar van duizenderlei afzonderlijke waarheden terzijde gelegd heb,
het onderwijs tot waarheid teruggebracht. 1)
3. IK NEEM IN MIJN METHODE GEEN DEEL
AAN DEN STRIJD DER MENSCHEN (Xl, 3-4).
Vriend! Voor goed twintig jaren wist ik eigenlijk nog niet, waar het
op doelde, toen ik mij de volgende uitspraak in de voorrede tot "Leendert en Geertrui" liet ontvallen: "Ik neem geen deel aan den strijd
der menschen over hun meeningen; maar dat, wat ze vroom, braaf,
trouwen rechtschapen maken kan, wat liefde tot God en liefde tot den
naaste in hun hart en geluk en zegen in hun huis brengen kan, dat,
meen ik, moet staan buiten elken strijd en ons allen en voor ons allen
in onze harten gelegd:' Thans doet mij het verloop mijner proefnemingen inzien, dat het van de onderwijsmethode, naar welker erkenning
en invoering ik streef, beslist waar is: ik neem daarin geen deel aan
den strijd der menschen. Als zuiver middel ter ontplooiing van al onze
vermogens en geschiktheden, breidt ze in haar wezen haar invloed
en haar werking geen stap uit over dat, wat onweersprekelijk is; als
zuiver middel ter ontplooiing van onze vermogens is zij geen leer van
waarheden, zij is als zoodanig leer der waarheid; zij is geen kampioen
tegen dwalingen, zij is innerlijke ontplooiing der zedelijke en geestelijke
krachten, die de dwaling weerstaan; zij is zuivere leiding tot de vaardigheid, waarheid en dwaling te erkennen. Het wezen van haar streven
is alleen hierop gericht, de juiste ontwikkeling van deze vaardigheid
1) Deze en de voorgaande paragraaf worden in den 2en druk gemist. Mann onderstelt, dat ze daarbij over het hoofd zijn gezien en neemt ze in den tekst op, welk
voorbeeld wij hier volgen.
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psychologisch na te speuren en in den vollen omvang harer eischen
door te zetten.

4. DE ONVOLKOMENHEID MIJNER METHODE (XI, 4).
Vriend! Ik zie beide: hoe ver deze uiting voert en hoe ver ik ervan
verwijderd ben ook maar de sporen der middelen, waardoor het mogelijk
gemaakt kan worden tot dit doel te geraken, in hun vollen omvang te
kennen. Niettemin leeft het geloof aan de mogelijkheid der bereiking
van dit doel onuitbluschbaar in mijn ziel. Maar hoe, door wien en
hoe spoedig mijn hierop betrekking hebbend vermoeden in vervulling
gaan kan en gaan zal, daarvan weet ik echter nog niets. In dit
opzicht is er ook geen verwaandheid in mijn ziel. Ik zocht bij al mijn
pogingen, welker resultaten mij thans tot deze uitingen brengen, niets
anders dan vereenvoudiging en vergemakkelijking der onderwijsmiddelen van het laagste volk, dat ik tengevolge zijner achterstelling in mijn
naaste omgeving veelzijdig ongelukkig, onbevredigd en bedreigd zag.
Mijn hart moest van jongsaf tot het streven naar dit doe1leiden. Ik heb
gelegenheid gehad de oorzaken van het zedelijke, geestelijke en huiselijke
verval van het volk en zijn ~aarmee innig verbonden lijden en onrechtlijden van jongsaf, wellicht als weinigen, in zijn ware gedaante te leeren
kennen. Men mag mij gelooven, ik heb eenig lijden en eenig onrechtlijden van het volk zelf mede gedragen. Ik zeg dit ter verontschuldiging
der schijnbare koenheid van eenige mijner uitingen, waaraan in het
binnenste mijner ziel slechts de drang om het volk in de bronnen van
zijn achterlijkheid en van zijn daaruit ontsprongen lijden te willen
helpen, en in 't geheel niet de geringste aanmatiging, dit te kunnen
doen, te gronde ligt. Ik verzoek, al mijn in dit opzicht iets koen schijnende uitingen in dit licht te beschouwen. Als ik b.v. met de grootste
beslistheid .zeg, dat de ontplooiing van de menschelijke vermogens
van een organisme uitgaat, welks resultaat onvoorwaardelijke noodwendigheid is, dan zeg ik daarom noch, dat ik mij de wetten van dit
organisme duidelijk bewust ben, noch dat ik ze in haar vollen omvang
ken, en als ik zeg, dat er in het onderwijs een zuivere, verstandelijke
gang bestaat, dan zeg ik daarom niet, dat ik de wetten van dezen gang
in haar hooge volkomenheid omschreven of zelfs toegepast heb. Ik heb
in de hee1e uiteenzetting van mijn doen veelmeer getracht om de zekerheid van mijn grondstellingen duidelijk te maken, dan om het hoogst
geremde doen van mijn verdwijnende individualiteit tot maatstaf te
willen maken van dat, wat uit de volkomen ontwikkeling dier grondstellingen voor het menschelijk geslacht voortkomen kan en voortkomen
moet. Ik weet dat zelf niet, en voel alle dagen meer, hoe zeer ik het
niet weet.
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5. GUNSTIGE OMSTANDIGHEDEN VOOR DE
WORDING DER METHODE (XI,5).
Wat in mijn hee1e uiteen~etting theorie en oordeel is, dat is beslist
niets anders, dan het resultaat van een beperkte en hoogst moeitevolle
empiriek, en, dit moet ik er aan toevoegen, van een ~eld~aam geluk.
(I) Ik wil en ~al het niet verhelen, dat als het den door de bruikbare of
ook slechts gebruikte menschen ~oo algemeen tot in zijn grijsheid
overal voor onbruikbaar verklaarden, reeds sinds lang tot armen, vermoeiden, ge~onken man niet eindelijk nog gelukt was, schoolmeester
te kunnen worden; (H) en als Buss, Krüsi en Tobier zijn onuitsprekelijke
onbeholpenheid in alle kunst en in alle vaardigheden niet met een kracht
te hulp waren gekomen, die ik nooit had durven hopen; dan zou mijn
theorie over de~e zaak als de gloed van een vuurspuwenden berg, die
niet tot uitbarsting komen kan, in mijn eigen ingewanden weer uitgebluscht zijn; en ik zou als een droomende dwaas, waarover geen verzachtend oordeel geveld wordt, door de goeden slechts miskend en
door de slechten slechts veracht, in 't graf gedaald zijn; en mijn eenige
verdienste, mijn wil, mijn onweerstaanbare, nooit geremde wil voor het
heil van het volk, de inspanningen mijner dagen, de opofferingen van
mijn leven en de moord van mezelf, ware heden aan den spot van
schurken prijsgegeven, zonder dat ik een vriend had, die het wagen
durfde mijn bespotte schim recht te laten wedervaren; ik had me~elf
geen recht laten wedervaren; ik had het niet gekund, ik zou woedend
over mezelf en wanhopig over de ellende beide van het volk en van mij
in het graf gedaald zijn. Vriend! En ik zou bij dit afdalen nog alleen
de kracht behouden hebben, om mij wegens mijn lot te kunnen aanklagen - en ik zou het gedaan hebben, ik zou niet anders gekund hebben,
ik zou de schuld van mijn verderf slechts me~elf toegeschreven hebben;
het verschrikkelijke beeld van mijn leven zou dan als een geheel eenige
schim, zonder een temperende lichtstraal, voor mijn oogen gestaan
hebben.
6. HINDERPALEN VOOR DE BEREIKING
VAN MIJN DOEL (XI, 6).
Vriend! Denk u mijn hart, mijn vertwijfeling, en het beeld van deze
schim, en van de gedachte in mijn vernietiging, dat ik zelf het doel van
mijn leven vernietigd zou hebben, en het is waar, ik zou het werkelijk
door mijn schuld vernietigd hebben, ik zou het werkelijk in me zelf
verloren hebben. Het is God, die het mij terug gegeven heeft, nadat
ik het werkelijk verloren had. Ik faalde zeven en ~evenmaal, zelfs als
het scheen, dat mij de middelen ervoor, als een kind, in de hand gelegd
werden; ach! ik gedroeg mij zoo lang als niemand, en het ging mij zoo
lang, als het niemand gegaan is. (I) Niet alleen stonden sinds mijn
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kinderjaren het totale gebrek aan ontwikkelde, practische vaardigheden
en (lI) een razende wanverhouding tusschen den omvang van mijn
wil en de grenzen mijner krachten mijn bedoelingen in den weg; (lIl) ik
werd nog daarenboven met elk jaar voor alles, wat voor de uitwendige
bereiking van mijn doel werkelijk noodig scheen, steeds ongeschikter.

7. IS HET MIJN SCHULD? (XI, 7).
Maar, is het mijn schuld, dat het verloop van een steeds en steeds
slechts vertrapt leven mij reeds sinds lang in geen enkel opzicht meer
den weg liet gaan van een ongebroken hart? Is het mijn schuld, dat de
oplettendheden der gelukkigen of ook slechts die der niet-ellendigen
reeds sedert lang in mijn ziel uitgewischt zijn, als het spoor van een
in de diepte gezonken eiland? Is het mijn schuld, dat de menschen
rond mij, ach! reeds zoo lang, rond mij en aan mij niets zagen dan
een bloedend, vertrapt, op de straat geworpen, zich zelf niet meer
voelend hoofd - waarin het doel des levens, als een aar tusschen dorens,
distels en waterig riet, slechts langzaam en steeds en steeds met de
gevaren des doods en der verstikking opkwam? Is het mijn schuld,
dat het doel van mijn leven zich thans in mezelf verheft als een kale
rots in den vloed, waarvan de eeuwige aanloop van het spoelende
water ook het laatste spoor der schoone aarde, die haar vroeger bedekte,
heeft weggespoeld?
8. MEA CULPA! (XI, 8).
Ja, vriend! het is mijn schuld; ik voel ze diep en buig mij in het stof,
weliswaar niet voor het oordeel van booze menschen, die mij als een
opgewonden wespennest omz;oemen, maar voor het beeld van mezelf
en de innerlijke waardigheid, waartoe ik mij had kunnen verheffen,
als ik mij midden door den eeuwigen nacht van mijn verloren leven
boven mijn lot en boven de ontzetting van dagen had kunnen verheffen,
waarin weliswaar alles, wat de menschelijke natuur opvroolijkt en
verheft, om mij heen verdwenen was en alles, alles, wat haar verwart
en onteert, onophoudelijk en onafgebroken tegen mij aandrong en met
zijn gansche macht op de zwakte van mijn hart stortte, dat in mijn
hoofd geen tegenwicht vond van die indrukken, welke het verscheuren.
Niettemin is het mijn schuld, vriend! mijn geheele ongeluk is mijn
schuld. Ik had het gekund, ik had het gemoeten, en ik mocht zeggen,
ik heb het gewild, ik heb mij boven mijn lot willen verheffen, - als ik
dat willen noemen mag, wat ik niet deed; zooveel is intusschen ook
waar, ik ben oud geworden en de ellende mijner dagen heeft mij het
graf nabij gebracht, vóór de totale verwoesting mijner zenuwen eindelijk
mijn evenwicht volkomen verbrijzelde en de laatste opstand van mezelf
eindelijk mezelf met het menschelijk geslacht verwerpen deed.
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9. HET WOORD DER WANHOOP (XI, 9).
Vriend! Een vrouw I), grooter dan geen man, een vrouw, die zich
door een leven, welks ongeluk tegen mijn ellende opweegt, slechts
veredelde en niet onteerde, zag het naderen der verwerping van mezelf
sinds lang en antwoordde mij op het woord mijner verlegenheid: Er
is niets aan gelegen! ,,0 Pestalozzi, als de mensch er eenmaal toekomt
dit woord van de wanhoop uit te spreken, dan helpe hem God, hij kan
zich zelf niet meer helpen:' Ik zag den blik der weemoed en der bezorgdheid in haar oogen, toen ze het woord der waarschuwing uitsprak,
en, vriend! als ik geen andere schuld aan het eindelijke verdwijnen
van mijn betere zelf aan mij had, dan die, dat ik dit woord hooren
en weer vergeten kon, mijn schuld ware grooter dan de schuld van
alle menschen, die deze deugd nooit gezien en dit woord nooit gehoord hebben.
10. HERLEEFDE HOOP (XI, (0).
Vriend, laat me thans een oogenblik mijn doen en mijn doel vergeten,
mij geheel aan het gevoel van den weemoed overlaten, die mij bekruipt,
dat ik nog leef en niet meer ikzelf ben. Ik heb alles verloren; ik heb
mezelf verloren; niettemin hebt gij, 0 Heer! de wenschen van mijn
leven in mij behouden en het doel mijner smarten niet voor mijn oogen
verbrijzeld, zooals ge het doel van duizend menschen, die zich hun
eigen weg verdierven, voor hun en mijn oogen verbrijzeld hebt. Gij
hebt het werk van mijn leven mij midden in mijn verwoesting behouden en mij in mijn hopeloos wegkwijnenden ouderdom nog een
avondrood laten opgaan, ~elks liefelijke aanblik tegen het lijden van
mijn leven opweegt. Heer! ik ben niet waard de barmhartigheid en
trouw, die ge mij bewezen hebt. Gij, gij alleen hebt u over den vertreden worm nog erbarmd; gij alleen hebt het geknakte riet niet gebroken; gij alleen hebt den gloeienden pit niet gebluscht en uw aangezicht niet tot aan mijn dood van het offer afgekeerd, dat ik van
kindsbeen af aan de verlatenen in het land heb willen brengen en nooit
heb kunnen brengen! 2)
1) Pestalozzi spreekt hier waarschijnlijk over zijn eigen vrouw.
2) Ik lees dezen voor twintig jaar geschreven brief met innigen weemoed. Hij
drukt het uiterste verzinken van me zelf en mijn vertwijfeling over den gang van
mijn leven en over de vernietiging mijner verwachtingen uit op een oogenblik,
waarin het begin van een nieuwe, levendige loopbaan voor mijn doel juist begon,
en ik kan niet zeggen, hoe zeer het mijn hart verheft en den indruk der gevoelens
die mij voor zoo langen tijd neerbogen en weer oprichtten, in mezelf vernieuwt.
De woorden der aanklacht tegen mezelf schokken mijn innerlijkste, zooals de verzachting van mijn aanklacht het verwart; maar ik mocht op mijn knieën vallen en
aanbidden, wanneer ik dezen brief op een oogenblik herlees, waarin ik na andermaals
twintig jaren weer den aanvang van een nieuwe, levendig beleefden loopbaan
voor mijn doel begin. Lezer! Hoe moet het mij te moede zijn, nu ik mij thans na
zooveel vervlogen jaren weer op hetzelfde punt zie, waar ik toenmaals stond en met
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B. VAARDIGHEDEN (XII).

,. WEZEN VAN DE TAAL (XII, 1).
Beste vriend! Mijn gevoel liet mij in mijn laatsten brief niet verder
spreken; ik legde daarom mijn pen neder, en ik deed goed daarmee.
Wat zijn woorden, als het hart tot donkere wanhoop neigt, of in het
hoogste gevoel van zaligheid zich in de wolken verheft? Vriend! Wat
zijn woorden ook buiten deze hoogten en diepten? Ik zie in het eeuwige
niets de verhevenste eigenaardigheid van ons geslacht en dan van den
anderen kant in de verheven kracht van dit eeuwige niets - in het
woord van den man - het brandmerk der uiterste beperking van het
omhulsel, waarin mijn gebonden geest smacht; ik zie daarin het beeld
der verloren onschuld van mijn geslacht, maar dan ook het beeld van
het schaamrood, dat de schim van dit verloren heiligdom steeds weer
in mij opwekt, zoolang ik zijner niet volkomen onwaardig ben, en dat,
zoo lang ik niet in deze diepte verzonken ben, steeds weer in mij een
betrekking tot mijn bemoeiingen en verwachtingen nauwkeurig herhalen moet, dat
ik ~onder een bijna aan het wonderbaarlijke gren~enden bijstand der Voor~ienig
heid en ~onder medewerking van menschelijke vriendenkrachten, waarin ik bijna
heldenkrachten der menschelijke natuur ~ie, onvermijdelijk weer daartoe gekomen
ware, dat de inspanning mijner dagen, de overgaaf van mijn leven en ~elfs de opoffering van de mijnen ook thans weer aan den spot der blinde menigte prijsgegeven
ware geworden I L~er, hoe moet het mij te moede ~jn, als ik na ~ooveel jaren de
plaats weer lees: "Vriend! Denk u mijn hart, mijn vertwijfeling en het beeld van
de~e schim en van de gedachte in mijn vernietiging, dat ik het doel van mijn leven
in me~elf vernietigd ~ou hebben" - en dan, le~er, denk u de verheffing van mijn
hart tot dank aan God, dat hij de wenschen van mijn leven niettemin in me~e1f
behouden en het doel van mijn smarten niet geheel voor mijn oogen verbrij~eld
heeft. En toch, le~erI als ook dit geschied was, als ik ook werkelijk in mijn toestand
te gronde gegaan en niet enkel der vertwijfeling nabij gebracht was, maar haar geheel
overgegeven ware, ~oo durf ik niettemin van mij te getuigen, dat ik thans, als toen in
de~en brief, me~elf om mijn ongeluk had aangeklaagd en verschoonend, vergevend,
dankend en liefhebbend in het graf gedaald ~ou ~jn. Maar le~er! hoe moet het thans
mijn hart verheffen, als ik ook nu weer, als voor twintig jaren, ~eggen kan: "De Heer
heeft geholpen!" - Hoe moet het mijn hart verheffen, dat ik nu de woorden van dit
blad herhalen moet: "Gij, 0 Heer! hebt de wenschen van mijn leven in mij behouden en het doel mijner wenschen niet voor mijn oogen verbrij~eld, ~ooals gij het
doel van dui~end menschen, die ~ch hun eigen weg verdierven, voor hun en mijn
oogen verbrij~eld hebt. Gij hebt het werk van mijn leven mij midden in mijn verwoesting behouden en mij in mijn hopeloos wegkwijnenden ouderdom nog een
avondrood laten opgaan, welks lieflijke aanblik tegen het lijden van mijn leven
opweegt. Heer! ik ben niet waard de barmhartigheid en trouw, die ge mij bewe~en
hebt. Gij. gij alleen hebt u over den vertreden worm nog erbarmd, gij alleen hebt
het geknakte riet niet gebroken, gij alleen hebt den gloeienden pit niet gebluscht en
uw aange~icht niet tot aan mijn dood van het offer afgekeerd, dat ik van kindsbeen
af aan de verlatenen in het land heb willen brengen en nooit heb kunnen brengen."
Le~erl Ge vergeeft me de herhaling der~elfde woorden op het~e1fde blad; maar de
drang van mijn hart veroorlooft mij niet met betrekking tot het nieuwe gevoel mijner
redding en van mijn geluk, alleen te bewerken, dat deze gevoelens in woorden uitgedrukt en neergelegd ~jn, die ik voor twintig jaar geschreven heb, ik moet ~e als gevoelens van het tegenwoordige oogenblik heden met de woorden van den dag van
heden neerleggen. Le~er! Ge vergeeft mij dus de~e herhaling, ik weet het, heel
P.
gaarne.
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kracht voortbrengt, om het verlorene weer te zoeken en me zelf weer
op te richten in mijn ongeluk.

2. HET GEBRUIK VAN DE TAAL (XII, 1).
Vriend! Zoolang de mensch de verheven eigenaardigheid van zijn
geslacht, de taal, waard is; zoolang hij ze als een krachtvol middel der
uiting en van het behoud zijner menschelijkheidsvoorrechten, met den
reinen wil om zich zelf door haar te veredelen, te vermenschelijken,
in zich draagt; is ze een hoog heiligdom van zijn natuur. Maar zoodra
hij haar niet meer waard is; zoodra hij ze niet meer als een krachtvol
middel der uiting zijner menschelijkheidsvoorrechten in zich draagt
en zonder een reinen wil, om zich door haar te vermenschelijken, van
haar gebruik maakt; zoo wordt ze hem en vóór hem niets anders dan
een zinnelijk bezield bedrogmiddel van zijn dierlijken zin, welks gebruik
hem geleidelijk tot het verlies zijner menschelijkheid, tot verontmenschelijking, tot onmenschelijkheid leidt. Ze wordt in hem het eerste en
krachtvolste middel van het gekunsteldheidsbederf van zijn zedelijke
en geestelijke natuur zelf, en daardoor de eerste en sterkste bron van
zijn huiselijke ellende en van zijn burgerlijk onrechtdoen en onrechtlijden en de daaruit ontspruitende openbare misdaad, terwijl hij ze
tegelijk tot den handigsten dekmantel van al dit bederf en al deze
misdaad verheft.
3. HET KLETSEN (XII, 2).
Het is intusschen niet te overzien, hoe diep het bederf der taal, het
kletsen, in alle wereldverschijnselen van onzen tijd ingegrepen heeft;
hoe het in den goeden toon, in den hoftoon, in den kanselarijstijl, in
den boekenstijl, in den komediantentoon, in journalen, in dagbladen,
kortom overal in ons midden in de volle kracht van zijn verderf aangetroffen wordt. Het is algemeen bekend, dat het in onze dagen meer
dan ooit van de wieg af opgewekt, door de scholen bezield, door het
leven versterkt wordt, ik mocht zeggen, zich van de kansels en raadzalen
tot de herbergen en bierknijpen toe onder ons overal op dezelfde wijze
openbaart; en hoe al1e bronnen van het memchelijk bederf en der
zinnelijkheid van onze natuur er een middelpunt in vinden, waarin ze
zich gezamenlijk als in haar gemeenschappelijk belang vereenigen, en
daardoor onder elkaar wederzijds aanstekelijk worden. Hierdoor en
hierdoor alleen is ook de verschrikkelijke waarheid te verkl:-ren: bij
den verdorven mensch wast door de taal zijn eigen bederf. Door haar
worden de ellenden der ellendigen nog grooter, door haar worden de
nachten der dwalingen nog duisterder; door haar worden de mi:::.daden
der boosdoeners nog verder strekkend. Vriend! Nog neemt Europa's
bederf door zijn kletsen toe. Het hangt met den in alle deelen van ons
voelen, denken en handelen ingrijpenden toestand onzer gekunsteldheid
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en met den ganschen omvang ûjner gevolgen; het hangt met de in
het oneindige gaande ophooping van onzen dienstbaren stand; het
hangt met de evenzoo in het onmetelijke gaande onzelfstandigheid
niet alleen van het gewone, lagere volk in het land, maar zelfs van onze
zoogenaamde menschen van eer, notabelen en lieden van stand, en
niet minder met het evenzoo in het onmetelijke groeiende verûnken
van onzen middels tand, dezen erkenden, eersten en voornaamsten
steun van alle ware staatskracht en alle ware burgerzegen, op ûjn innigst
samen. Ook is de dagelijks wassende dikbuikigheid van onze miscatalogi
slechts een onbeduidend nevenver~chijnsel van het hier bedoelde euvel
van den tijd. De dagelijks talrijker en grooter wordende publieke en
particuliere aanplakbiljetten aan de hoeken van onze muren ûjn dikwijls
ook reeds belangrijker aanwijzingen van het bedoelde euvel dan zelfs
de verschijning der dikbuikigste miscatalogi. Maar niet te overzien is
in elk geval, waarheen ons bedoeld kletskwaad een eeuw nog brengen
zal, die de gevolgen harer zwakten, harer dwalingen, harer gewelddadigheden en harer inconsequenties reeds op het punt gebracht hebben,
waarop in dit geval reeds zoo vele landen van ons werelddeel staan.
4. HET ONDERWIJSPROBLEEM IN ZIJN GEHEEL (XII, 3).
Maar ik stuur weer in mijn baan. Ik ging in de empirische onderzoekingen over mijn onderwerp van geen positief stelsel uit; ik kende
er geen en vroeg me heel eenvoudig: Wat zoudt ge doen, als ge een enkel
kind den geheelen omvang van die kunden en vaardigheden wildet aanbrengen, die het noodig heeft, om door een goede vervulling van zijn
wezenlijkste aangelegenheden tot innerlijke tevredenheid met zich zelf
te geraken?

5. DE VAARDIGHEDEN ZIJN NOG NIET
BEHANDELD (XII, 4).
Maar nu zie ik, dat ik in de heele reeks van mijn brieven aan u slechts
het eerste gezichtspunt van het onderwerp, de leiding van het kind tot
inzicht en kennis, geensûns echter ûjn leiding tot vaardigheden, voorzoover deze geen eigenlijke vaardigheden van de onderwijsvakken
van kennis en wetenschappen zelf ûjn 1), in het oog gevat heb; en toch
zijn de vaardigheden, die de mensch noodig heeft, om door haar beût
tot innerlijke tevredenheid met zich zelf te geraken, volstrekt niet
beperkt tot de enkele vakken, die mij de natuur van het onderwijswezen
noodzaakte aan te voeren.
1) Pestaloz.zi bedoelt hier de vaardigheden, die bij de behandeling der elementaire
middelen van onderwijs ter sprake kwamen: spreken, lezen, beschrijven, meten,
teekenen, schrijven, rekenen. Van deze geestelijke vaardigheden onderscheiden
zich de physieke, waarover nu gesproken zal worden, daardoor, dat daarbij een
lichamelijke verrichting op den voorgrond treedt en de eigenlijke prestatie is.
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6. EEN VREESELIJK GESCHENK (XII, 5).
Ik mag deze leemte niet onaangeroerd laten; het is wellicht het vreeselijkste geschenk, dat een vijandige genius de eeuw schonk: kennis zonder
de vaardigheden, en inzicht zonder de inspannings- en overwinningskrachten, die de overeenstemming tusschen ons werkelijk zijn en leven
vergemakkelijken en mogelijk maken.

7. NOODZAKELIJKHEID DER VAARDIGHEDEN (XII, 5).
Zinnen mens eh ! Gij veelbehoevend en albegeerend wezen, gij moet
om de wille van uw begeeren en uw behoeven weten en denken, maar
juist om de wille van dit behoeven en begeeren moet ge ook kunnen en
handelen, en het eerste staat met het laatste, als het laatste met het
eerste in een zóó innigen samenhang, dat door het ophouden van het
eene het andere ook ophouden moet en omgekeerd; dit echter kan nooit
geschieden, als de vaardigheden, zonder welke de bevrediging uwer
behoeften en uwer begeerten onmogelijk is, niet met dezelfde kunst
in u ontwikkeld en niet tot dezelfde kracht verheven worden, die uw
inzichten over de voorwerpen uwer behoeften en uwer begeerten onderscheiden.
8. DRIEERLEI WERKING VAN HET NATUURLIJK
ORGANISME (XII, 6).
De vorming tot zoodanige vaardigheden rust dan echter op dezelfde
organische wetten, die bij de vorming onzer kennis ten grondslag
gelegd worden. Het organisme der natuur is in de levende plant, in
het bloot zinnelijke dier en in den evenzoo zinnelijken, maar tot willen
geschikten mensch één en juist hetzelfde; het is in de drievoudige
werkingen, die het in mij te voorschijn roepen kan, steeds zich zelf
gelijk. (I) Zijn wetten werken Of bloot physisch en in zoover op dezelfde
wijze, als op de algemeene dierlijke natuur, op mijn physisch wezen.
(11) Ze werken in de tweede plaats op mij, inzoover ze de zinnelijke
oorzaken van mijn oordeel en van mijn wil bepalen; in dit opzicht zijn
ze de zinnelijke fundamenten mijner inzichten, mijner neigingen en
mijner besluiten. (111) Ze werken eindelijk in de derde plaats op mij,
inzoover ze mij tot de physieke vaardigheden geschikt maken, welker
behoefte ik door mijn instinct voel, door mijn inzichten erken, en
welker aanleering ik mij door mijn wil gebied; maar ook in dit opzicht
moet de kunst de zinnelijke natuur, of juister haar toevallige houding
tegenover elk individu, de vorming van ons geslacht uit de hand nemen,
om haar in de hand van inzichten, krachten en maatregelen te leggen,
die ze ons sedert duizenden van jaren tot voordeel van ons geslacht
leerde kennen. 1)
1) Het drieledige proces, dat hier wordt omschreven, kan kort aldus worden
aangeduid: eerst treedt de zinnelijke buitenwereld op (de physische werkingen);
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9. DE STAAT EN DE VORMING TOT
V AARDIGHEDEN (XII, 7).
1. Menschheid en individu tegenover de vorming tot vaardigheden.
De menschheid verliest weliswaar in 't algemeen nooit het gevoel
van de behoefte aan de vorming tot de noodige vaardigheden des
levens, zelfs niet bij den hoogsten graad van zijn gekunsteldheids- en
zijn africhtingskwaad. Veel minder echter verliest de afzonderlijke
mensch dit gevoel. Het instinct der natuur drijft hem in zedelijk,
geestelijk en kunstopzicht algemeen met vereenigde kracht op levensbanen, waarop zich het gevoel van deze behoefte dagelijks in hem
ontwikkelt en verlevendigt en hem van alle kanten daartoe brengt,
zijn hier bedoelde ontwikkeling aan de hand der blinde natuur en zelfs
aan het met de bedoelde blindheid der natuur innig samenhangende
eenzijdige gekunsteldheids- en africhtingskwaad van haar zinnelijkheid,
te ontnemen en ze in de hand te leggen der inzichten, krachten en kunstmiddelen, waartoe zich ons geslacht sedert duizenden jaren verhief;
de massa der menschheid echter is in elk geval veel meer onderworpen
aan de eenzijdigheid der eischen van onze zinnelijke natuur en haar
africhtings- en gekunsteldheidskwaad dan de afzonderlijke mensch.
2. De regeeringen en de vorming tot vaardigheden. Dit geldt in dit
opzicht zelfs van de regeeringen. Ze zijn als massa, als corps, veelmeer
onderworpen aan de eischen van onze zinnelijke natuur en haar verharding, dan dit met afzonderlijke menschen en zelfs met de afzonderlijke personen van hun corps zelf het geval is. Het is zeker - waarin in
dit opzicht niet licht een vader tegenover zijn zoon of een meester
tegenover zijn leerling zich vergissen zou, daarin vergissen zich regeeringen heel gemakkelijk tegenover het volk.
3. Verscheidenheid der werking van het instinct bij individu en massa.
Het kan wel niet anders zijn. De zinnelijke menschelijke natuur werkt
op elk afzonderlijk mensch met veel grooter teerheid en zuiverder kracht,
dan ze dit op menschenhoopen, op corpsen, op massavereenigingen
van ons geslacht, welke dit ook telkens zijn, ooit vermag te doen. De
eerste impub van alle natuurlijkheid in het menschenleven, het instinct,
blijft en behoudt zich in elk geval in het individu oneindig reiner en
oneindig krachtvoller, dat het dit in een of andere massa, in een of
andere vereeniging van menschen kan. Het drijft geen soort van menschenhoop, geen soort van corps, geen soort van menschenmassa in
de reinheid en onschuld van haar oorspronkelijk menschelijk wezen,
zooals het dit bij het individu kan doen en volgens zijn natuur steeds
deze wordt daarna het voorwerp van denken en willen (de psychische werkingen);
tenslotte heeft er een terugwerking van binnen naar buiten plaats in den vorm van
bepaalde bewegingen (de psychisch-physische werkingen). Deze bewegingen moeten door de kunst tot vaardigheden worden ontwikkeld.
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tracht te doen; maar bij elke menschenmassa verliest het de oorspronkelijke reinheid van zijn hier bedoelden invloed; het verliest de fundamenten der harmonie, waarvan ûjn invloed op den ganschen omvang
der menschelijke krachten bij het individu kan uitgaan en heenstreeft,
en het valt niet te loochenen, het heilige, goddelijke, dat in het instinct
zelf ligt en zich bij het individu door de harmonie van zijn invloed op
den ganschen omvang der menschelijke krachten uit, dit heilige en
goddelijke van het instinct wordt in elk geval, waar het, in welken
vorm zijner eenzijdigheid het ook is, met zijn verhardingc;-africhtingskracht verknutselend op eenige menschenmassa, op een collectieve betrekking van ons geslacht in \Verkt en door zijn hier bedoelde inwerking
een esprit du corps in deze massa voortbrengt, in zijn wezen verlamd
en werkeloos. Het instinct werkt op elke menschenmass?, van welke
soort deze ook ooit zij, met de verhardende geweldskracht, die elke
soort van menschenvereeniging in haar zelf binnendraagt, en waar
dit steeds het geval is, daar is zijn invloed op waarheid en recht, en
bijgevolg ook op nationale verlichting en nationaal geluk noodwendig
verlamd.
4. Beteekenis van deze verscheidenheid in werking. Deze verscheidenheid der inwerking van het instinct op afzonderlijke menschen en op
hee1e corpsen is van de grootste beteekenis en verdient in alle opzichten
veel grooter opmerkzaamheid, dan ze geniet. Ze werpt over zeer veel
verschijnselen van het mensche1ijk leven een beslissend licht, en vooral
laten zeer veel publieke handelingen der regeeringen, die anders onbegrijpelijk schijnen, zich, als men ze helder in het oog vat, zeer gemakkelijk verklaren.
5. Wat men van de regeeringen mag verwachten. Zij geeft in het
bijzonder hiervan verklaring, dat de menschheid ten aanzien van de
individueele verzorging van ons geslacht, ten aanzien van volksontwikkeling en volkszorg en den geheelen omvang van het volkswelûjn,
van de regeeringen niet te veel en niet dat verwachten mag, wat in dit
opzicht door de individuen in het volk alleen verricht kan worden.
Neen, het is een eeuwige, uit de mensche1ijke natuur gemakkelijk ·verklaarbare en door de heele wereldgeschiedenis bevestigde waarheid:
wat in dit geval door de beûeling en verheffing der individuen in den
staat, d.w.z. door het volk kan worden verricht, dat kan de regeering
aldus niet verrichten. Men mag het ook niet van haar verwachten, nog
veel minder van haar vorderen. Wat men van haar alleen vorderen mag
is, dat ûj de individuen in het volk niet tot de bedoelde kracht- en willoosheid zal laten verzinken; maar integendeel de kracht- en willoosheid der individuen in het volk in dat, wat deze met betrekking tot de
grondvesting van het openbare welzijn zelf verrichten en daartoe bijdragen konden, zal trachten te voorkomen en niets nalaten van wat
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elk afzonderlijk mensch, elk individu, tot vorming der inzichten,
neigingen en vaardigheden behoeft, om als individu het zijne tot het
openbare welzijn te kunnen bijdragen.
6. De tegenwoordige regeeringen schieten te kort. Maar het doet me
leed, hier te moeten zeggen, dat de regeeringen van onzen tijd in dit
geval in vele opzichten in de oefeningsvaardigheden, die hiervoor
vereischt worden, niet sterk en niet levendig genoeg zijn. Het is niet
tegen te spreken: het volk van ons werelddeel geniet met betrekking tot
de vorming der inzichten, neigingen en vaardigheden, die de afzonderlijke mensch behoeft om zijnerzijds door een goede vervulling zijner
wezenlijk~ eigen aangelegenheden tot innerlijke tevredenheid met zich
zelf te geraken, anderzijds voor den staat dat alles den weg te bereiden,
te grondvesten en te verzekeren, wat hij behoeft, om als staat bij de
millioenen zijner individuen krachtvolle hulp en handbieding voor dat
te vinden, wat hij slechts door den goeden toestand der zedelijke,
geestelijke en kunstkrachten dezer individuen behouden kan, in vele
opzichten niet den noodigen openbaren invloed.
Hier een groote gaping. I)

10. HET ABC DER VAARDIGHEDEN (XII, 8).
De vaardigheiden, van welker bezit het kunnen en doen van alles,
wat de ontwikkelde geest en het veredelde hart van eIken mensch eischt,
afhangt, ontstaan intusschen even min van zelf, als de inzichten en
kennis, die de mensch hiervoor noodig heeft; en zooals de ontwikkeling
der krachten van den geest en der kunst een, aan de menschelijke natuur
aangepaste, psychologisch gerangschikte trapsgewijze opklimming der
middelen tot deze ontwikkeling onderstelt, zoo rust ook de vorming
der krachten, die deze vaardigheden onderstellen, op het diepgrijpende
mechanisme van een Abc der kunst, d.w.z. op algemeene kunstregels,
door welker opvolging de kinderen in een reeks van oefeningen gevormd
konden worden, die van de meest eenvoudige tot de meest ingewikkelde
vaardigheden geleidelijk voortschrijden, met physische zekerheid ertoe
leiden moeten, hun een dagelijks toenemend gemak in alle vaardigheden
1) Hoe zeer ik gewenscht en mij voorgenomen heb, de oude uitgaaf van dit boek
onveranderd te laten en den stroom mijner toenmalige opvattingen en gevoelens
vrijen loop te laten, zoo heb ik hier toch een groote plaats, die mijn toenmalige
gevoelens over den volkstoestand van ons werelddeel schetst, ofschoon de gruwel der
gebeurtenissen in den twintigjarigen tusschentijd tusschen de eerste en de tegenwoordige uitgaaf van dit boek de waarheid mijner hier bedoelde meeningen in vele
opzichten bevestigt, niettemin weggelaten. Ik moest ze weglaten. Ik beschquw in de
stemming mijner tegenwoordige jaren den toestand van het volk veel meer met weemoed dan met ijver, en de inzichten, om de kwalen van den tijd te verhelpen,
voeren ook veel meer tot dezen weemoed, dan tot de krachttaal van den jeugdigen
ijver, welks scherpe uitingen, al hebben ze ook nog zoo zeer liefde tot de waarheid
en het recht tot achtergrond, niettemin dikwijls het heilige en eeuwige innerlijke
P.
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te verzekeren, welker ontwikkeling zij noodwendig behoeven. Maar
ook dit Abc is niets minder dan uitgevonden. Het is echter ook heel
natuurlijk, dat zelden iets uitgevonden wordt, wat niemand zoekt; maar
als men het zoeken zou en mogelijk zelfs met een ernst, waarmee
men ook slechts heel kleine voordeelen in het speculeeren gewend is
te zoeken, dan ware het heel gemakkelijk te vinden, en als 'het gevonden
was, dan was het stellig een groot geschenk voor de menschheid. Het
moest uitgaan van de eenvoudigste uitingen der physieke krachten, die
de grondslagen ook der samengestelde menschelijke vaardigheden
bevatten. Slaan, dragen, werpen, stooten, trekken, draaien, wringen,
zwaaien, enz. zijn de voornaamste eenvoudige uitingen onzer physieke
krachten. Onderling wezenlijk verschillend, bevatten ze, alle gemeenschappelijk en elk voor zich, den grondslag van alle mogelijke, ook der
samengesteldste vaardigheden, waarop de menschelijke beroepen berusten. Daarom is het duidelijk, dat het Abc der vaardigheden moet
uitgaan van vroegtijdige, maar psychologisch gerangschikte oefeningen
in deze vaardigheden in 't algemeen en in elk afzonderlijk in het bijzonder. Dit Abc van de oefeningen der ledematen moest dan natuurlijk
met het Abc der zinsoefeningen en alle mechanische vooroefeningen
van het denken, met de oefeningen der getal- en vormenleer, vereenigd
en daarmee in overeenstemming gebracht worden. 1)
11. NOODIG ZIJN MENSCHENSCHOLEN (XII, 9).
Maar z66 als we in het Abc der aanschouwing vèr achterstaan bij de
Appenzellervrouw en de kunst van haar papieren vogel, zó6 blijven we
ook in het Abc der vaardigheden vèr achter bij de ellendigste wilden
en hun kunst in slaan, werpen, stooten, trekken, enz. Het is zeker: de
trapsgewijze opeenvolging van de beginselen in deze oefeningen tot
haar volkomen kunst, dat is tot den hoogsten graad van de zenuwbeheersching, die ons slag en stoot, zwaai en worp in honderdvoudige
afwisselingen verzekert, en hand en voet in tegengestelde bewegingen
als in gelijk gerichte zeker maakt, dit alles is voor ons met betrekking
tot de volksontwikkeling Latijn en Grieksch. De grond is duidelijk: wij
hebben slechts spelscholen, schrijfscholen, Heidelbergerscholen en
hiervoor zijn noodig - menschenstholen. 2) Maar deze kunnen den zooals-het-is toestand en het nepotisme en de rechteloosheid, die zich zoo
1) De paedagogische practijk heeft in den loop van tijd voor verschillende der
hier bedoelde vaardigheden een Abc geschapen in den vorm van trapsgewijs
gerangschikte elementaire oefeningen. We treffen deze o.a. aan bij het onderwijs in
~ng, turnen, handenarbeid en vrouwelijke handwerken.
2) Het wezen dezer menschenscholen zou dus hierin bestaan, dat zij zich ten doel
stellen alle menschelijke vermogens en ontvankelijkheden, zoowel de lichamelijke
als de geestelijke, te ontwikkelen zonder daarbij te letten op het toekomstige beroep
der leerlinlten. Mogen we Kerschensteiner gelooven, dan staat dit denkbeeld van
PestaloZ2;Ï 10 de ..arbeidsschool" verwezenlijkt te worden.
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gaarne aan de ellendigheid van dezen toestand aansluit, in geen geval
dienen, evenmin als den zenuwtoestand der notabelen, die door de
erbarmelijkheid van een zoodanigen zooals-het-is-toestand bèvangen
zijn. Maar ik vergeet bijna het gezichtspunt, waarvan ik uitging.
12. ZELFDOEN VEREISCHT (XII, 10).
Het mechanisme der vaardigheden gaat met dat der kennis geheel
denzelfden gang, en zijn fundamenten zijn met betrekking tot deze
zelfontwikkeling wellicht nog van meer beteekenis dan de fundamenten,
waarvan uw kennis uitgaat. Om te kunnen moet ge in elk geval doen;
om te weten, behoeft gij u in vele gevallen slechts lijdelijk te gedragen,
gij behoeft in vele gevallen slechts te zien en te hooren. 1) Daarentegen
zijt ge met betrekking tot uw vaardigheden niet alleen het middelpunt
harer ontwikkeling, gij bepaalt in vele gevallen tegelijk nog het uitwendige harer toepassing, maar toch steeds binnen de perken, die de
wetten \fan het ph}'sische mechanisme voor u vastgesteld hebben. Zooals in de onmetelijke zee der doode natuur toestand, behoefte en omstandigheden het specifieke van elk individueel inzicht bepalen, zóó
bepaalt in de onmetelijke zee der levende natuur, die uw krachtsontwikkeling voortbrengt, toestand, behoefte en omstandigheid het specifieke dezer vaardigheden, die ge vooral en afzonderlijk noodig hebt.
13. DE LEIDING TOT DE TOEPASSING DER
VAARDIGHEDEN (XII, 11).
Zooals deze gezichtspunten over de wijze der ontwikkeling onzer
vaardigheden licht geven, zoo geven ze dit ook over de wijze der toepassing van de verkregen vaardigheden.
,. Verkeerde leiding. Zooals elke leiding, die ons in de ontplooiing
van onze krachten en vaardigheden van het middelpunt afleidt, waarop
de individueele zorg voor al datgene rust, wat de mensch door de
gansche reeks zijner levensdagen verplicht is te verrichten, te dragen,
te bezorgen en te verzorgen, als een leiding beschouwd moet worden,
die de goede menschelijke krachtvorming bemoeilijkt; zoo moet ook
elke leiding tot toepassing van onze krachten en vaardigheden, die ons
van dit middelpunt afleidt en ons aldus het specifiek eigene der noodzakelijke vaardigheden, dat de werkelijke plaatselijke en personeele
dienst van ons zelf van ons eischt, verzwakt of rooft, of ons daarin ontstemt en ons op een of andere wijze er ongeschikt voor maakt, elke zoodanige leiding moet beschouwd worden als een afwijking van de wetten
der natuur en van de harmonie van mezelf met mezelf en mijn omgevingen, die de goede menschelijke kunstvorming bemoeilijkt, bijgevolg
1) De zelfwerkzaamheid van den leerling, die hier als voorwaarde voor het
verwerven van vaardigheden gesteld wordt, is steeds ook, al beweert Pestalozzi
hier anders, voorwaarde voor het verwerven van kennis.
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als een hinderpaal voor mijn zelfontwikkeling van mijn beroepsvorming,
van mijn plichtsontwikkeling en als een misleidende afwijking van de
reine en liefdevolle aanhankelijkheid aan de werkelijke waarheid mijner
individualiteit, mijner positieve omstandigheden, die het wezen van
mezelf in gevaar brengt. En elke onderwijs- en ontwikkelingswijze,zoowel als elke levenswijze, elke toepassingswijze van onze ontwikkelde
krachten en vatbaarheden in het leven, die de zaden van een zoodanige
disharmonie van onze vorming en van ons doen met de werkelijke
waarheid van ons wezen, van onze omstandigheden en van onze plichten in zich zelf draagt, moet eIken vader en elke moeder, wien de rust
der levensdagen hunner kinderen ter harte gaat, te meer bezorgdheid
verwekken, daar de onmetelijke kwalen van onze fundamentlooze schijnverlichting, en zelfs de ellende van onze ellendige maskerade-revolutie
haar bronnen vooral in dwalingen van deze soort te zoeken hebben, die
in beide, in het onderwijs en in het leven, en wel in het leven van ons
onderwezen en niet onderwezen volk, evenzeer optraden.
2. De goede leiding. De noodzakelijkheid eener grootere zorg voor
de psychologische ontplooiings-en ontwikkelingswijze van onze vaardigheden is dus, evenals de psychologische leiding tot ontwikkeling
van ons kenvermogen, klaarblijkelijk. 200als de psychologische leiding
tot ontwikkeling van ons kenvermogen op een Abc dèr aanschouwing
gevestigd moet worden en ertoe leiden moet, het kind aan den draad
van dit fundament tot de hoogste zuiverheid van duidelijke begrippen
te verheffen, zóó moet ook voor de vorming der vaardigheden, waarop
de zinnelijke grondslag van onze deugd berust, een Abc dezer krachtontwikkeling opgespoord en aan den draad ervan een zinnelijke ontwikkeling, een physieke handigheid der krachten en vaardigheden
bereikt worden, die de levensplichten van ons geslacht eischen, en die
we zoolang als leiband van onzen deugdleertijd beschouwen moeten,
tot onze in deze leiding veredelde zinnelijkheid dezen band niet meer
behoeft. In deze gezichtspunten ontwikkelt zich de algemeene, het
men;:,chelijk geslacht passende ontwikkelingsvorm der uitwendige vaardigheden, welker ontwikkeling de vervulling van onze levensplichten
onderstelt. Hij gaat van volkomen vaardigheden tot het kennen der
regels, zooals de ontwikkelingsvorm der inzichten van volkomen aanschouwingen tot duidelijke begrippen en van deze tot hun woordelijke
uitdrukking, tot definities.
3. Gevolgen van verkeerde leiding. Daarvandaan komt het ook, dat,
2:ooals het voorafgaan der definities aan de aanschouwing de menschen
algemeen tot aanmatigende zwetsers maakt, evenzoo het voorafgaan
van de woordelijke leer van de deugd en van het geloof aan de werkelijkheid der levende aanschouwingen van de deugd en van het geloof zelf,
de menschen in deugd en geloof tot soortgelijke dwalingen leidt; en het
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valt niet te loochenen, dat de aanmatigingen ook dezer dwalingen
krachtens de innerlijke onheiligheid en onreinheid, die aan alle aanmatigingen te gronde ligt, ook de deugdzamen en geloovigen zelf
geleidelijk leiden tot de gewone ondeugd der aanmatiging. Ik geloof ook,
de ervaring spreekt deze meening duidelijk uit, en het kan niet anders
zijn, dat de gapingen der ûnnelijke aanvangsontwikkeling tot deugd
wel geen andere gevolgen hebben kunnen dan de leemten der zinnelijke
aanvangsontwikkeling tot kennis en wetenschappen.

74. EEN HOOGER PROBLEEM (XII, 72).
Maar ik ûe mij aan het begin van een veel grooter probleem dan
datgene is, wat ik geloof opgelost te hebben, ik zie mij aan het begin van
het probleem: "Hoe kan het kind, zoowel wat betreft het wezen zijner
bestemming, als wat betreft het veranderlijke van zijn toestand en ûjn
omstandigheden, aldus gevormd worden, dat hem dat, wat in den loop
van zijn leven nood en plicht van hem eischen zullen, gemakkelijk en
zoo mogelijk tot t\\eede natuur wordt?" Ik zie me aan het begin der
taak, het gejurkte kind tot bevredigende vrouw van den man en tot
krachtvolle, aan haar stand beantwoordende moeder te maken; ik ûe me
aan het begin van de taak het gejurkte kind tot bevredigenden man en
tot krachtvollen, aan zijn stand beantwoordenden vader te maken. Welk
een taak, vriend! den zoon des mans den geest van zijn toekomstig
beroep tot tweede natuur te maken! En welk een nog hoogere taak, de
zinnelijke verlichtingsmiddelen eener deugdzame en wijze gemoedsstemming in het bloed en in de aderen te brengen, vóór hem de bruisende lusten der vrije natuurgenietingen bloed en aderen voor wijsheid
en deugd diep bedorven hebben. Vriend! ook dit probleem is opgelost.
Juist de wetten van het physische mechanisme, die de zinnelijke fundamenten der wijsheid in mij ontwikkelen, ontwikkelen ook de zinnelijke
verlichtingsmiddelen mijner deugd. Maar thans vriend! is het mij niet
mogelijk in het detail deze oplossing te treden; ik spaar het voor een
anderen keer.
Il. DE ZEDELIJK-RELIGIEUZE VORMING
(BRIEF XIII-XIV).

7. DE SLUITSTEEN VAN MIJN SYSTEEM (XIII, 7).
Vriend! Het had mij, zooals gezegd, voor heden te ver gevoerd, uitvoerig de grondstellingen en maatregelen te bespreken, waarop de
vorming tot de belangrijkste vaardigheden van het leven berust; daarentegen wil ik mijn brieven toch niet eindigen, zonder den sluitsteen
van mijn gansche systeem, ik meen namelijk de vraag: Hoe hangt het
wezen der godsvereering samen met de grondstellingen, die ik met
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betrekking tot de ontwikkeling van het menschelijk geslacht in het
algemeen voor waar aangenomen heb? aan te roeren.

2. WIJZE VAN ONDERZOEK (XIII, 1).
Ik zoek ook hier de oplossing van mijn vraagstuk in me zelf en vraag
me: Hoe ontkiemt het begrip van God in mijn ûel? Hoe komt het, dat
ik aan een God geloof, dat ik mij in ûjn armen werp en ik mij zalig
gevoel, als ik hem liefheb, als ik hem vertrouw, als ik hem dank, als ik
hem volg?
3. DE ZEDELIJKE GEVOELENS ONTSTAAN
V6ÓR DE GODSDIENSTIGE (XIII, 2).
Dit zie ik spoedig: de gevoelens der liefde, van het vertrouwen, van
dank en de vaardigheden der gehoorzaamheid moeten in mij ontwikkeld
ûjn, vóór ik ze op God toepassen kan. Ik moet menschen liefhebben, ik
moet menschen vertrouwen, ik moet menschen danken, ik moet
menschen gehoorzamen, vóór ik mij ertoe verheffen kan God lief te
hebben, God te danken, God te vertrouwen en God te gehoorzamen:
"want wie ûjn broeder niet lief heeft, dien hij ziet, hoe wil hij ûjn vader
in den hemel liefhebben, dien hij niet ziet?"
4. DE GRONDSLAG DER ZEDELIJKE GEVOELENS (XIII, 3).
Ik vraag me dus: Hoe kom ik ertoe menschen lief te hebben, menschen
te vertrouwen, menschen te danken, menschen te gehoorzamen? Hoe
komen de gevoelens, waarop menschenliefde, menschendank en menschenvertrouwen wezenlijk berusten, en de vaardigheden, waardoor
zich de menschelijke gehoorzaamheid ontwikkelt, in mijn natuur? en ik
vond, dat ze hoofdzakelijk uitgaan van de betrekking, die tusschen het
nog spraaklooze kind en zijn moeder bestaat.

5. DE KIEM DER LIEFDE (XIII, 4).
De moeder moet, ze kan niet anders, ze wordt door de kracht van een
geheel zinnelijk instinct er toe gedwongen, het kind verzorgen, voeden,
het beschermen en het verheugen. Ze doet het, ze bevredigt zijn behoeften, ze verwijdert van hem, wat hem onaangenaam is, ze komt zijn
onbeholpenheid te hulp - het kind is verzorgd, het is verheugd, de kiem
der liefde is in hem ontplooid.
6. DE KIEM VAN HET VERTROUWEN (XIII, 5).

Thans staat een voorwerp, dat het nog nooit zag, voor zijn oogen, het
verbaast zich, het vreest, het weent; de moeder drukt het vaster aan haar
borst, ze speelt met hem, ze verstrooit het, zijn weenen vermindert,
maar zijn oogen blijven toch nog lang nat; het voorwerp verschijnt
weer - de moeder neemt hem weer in den beschermenden arm en lacht
hem weer toe - nu weent het niet meer, het beantwoordt het glimlachen
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der moeder met helder, onbewolkt oog - de kiem van het vertrouwen is
in hem ontplooid.

7. DE KIEM DER DANKBAARHEID (XIII, 6).
De moeder ijlt bij elke behoefte naar zijn wieg; ze is in het uur van
den honger daar, ze heeft het in het uur van den dorst gedrenkt; als
het haar voetstap hoort, dan zwijgt het; als het haar ziet, dan strekt het
de hand uit; zijn oog straalt aan haar borst, het is verzadigd, moeder
en verzadigd worden, is hem één en juist dezelfde gedachte, - het dankt.
8. DE KIEM DER MENSCHENLIEFDE (XIII, 7).
De kiemen der liefde, van het vertrouwen, van den dank, verruimen
zich spoedig. Het kind kent den voetstap der moeder, het glimlacht
tegen haar schaduw; wie haar gelijkt, die bemint het; een schepsel, dat
op de moeder gelijkt, is hem een goed schepsel. Het glimlacht tegen de
gedaante zijner moeder, het glimlacht tegen de menschengestalte; wie
de moeder lief is, die is hem ook lief; wie de moeder in de armen valt,
dien valt het ook in de armen; wien de moeder kust, dien kust het ook.
De kiem der menschenliefde, de kiem der broederliefde is in hem ont
plooid.
9. DE GEHOORZAAMHEID (XIII, 8).
De gehoorzaamheid is in haar oorsprong een vaardigheid, welker
drijfraderen de eerste neigingen der zinnelijke natuur in den weg staan.
Haar vorming berust op kunst. Zij is niet een eenvoudig gevolg van het
reine instinct, maar ze hangt er innig mee samen. Haar eerste ontwikkeling is beslist instinctachtig. Zooals aan de liefde behoefte, aan den
dank geven, aan het vertrouwen vrees voorafgaat, zoo gaat aan de
gehoorzaamheid een heftige begeerte vooraf. Het kind schreit, vóór het
wacht; het is ongeduldig, vóór het gehoorzaamt; het geduld ontplooit
zich vóór de gehoorzaamheid; het wordt eigenlijk slechts door het
geduld gehoorzaam; de eerste vaardigheden dezer deugd zijn slechts
lijdend, ze ontspringen hoofdzakelijk door het gevoel der harde noodzakelijkheid. Maar ook dit ontwikkelt zich het eerst op de schoot der
moeder, - het kind moet wachten, tot ze hem de borst opent, het moet
wachten, tot ze hem opneemt. Veellater ontwikkelt zich in hem de
actieve gehoorzaamheid, en nog veel later het werkelijke bewustzijn,
dat het goed voor hem is de moeder te gehoorzamen.
10. ZINNELIJKE BEGEERTEN UITGANGSPUNT
DER ZEDELIJKE GEVOELENS (XIII. 9-10).
De ontwikkeling van het menschelijk geslacht gaat van een sterke,
geweldige begeerte naar bevrediging van zinnelijke behoeften uit. De
moederborst stilt den eersten storm der zinnelijke begeerten en kweekt
liefde, spoedig daarna ontplooit zich vrees; de moederarm brengt de
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vrees tot zwijgen; deze handelwijze brengt de vereeniging der gevoelens
der liefde en van het vertrouwen en ontplooit de eerste kiemen van de
dankbaarheid. De natuur toont zich onbuigzaam tegen het heftige
kind - het slaat op hout en steenen, de natuur blijft onbuigzaam - en
het kind slaat niet meer op hout en steenen. Thans is de moeder onbuigzaam tegen de ongeregeldheden zijner begeerten; het gaat te keer en
schreit - ze is voortaan onbuigzaam - het schreit niet meer, het gewent
zich zijn wil aan de hare te onderwerpen - de eerste kiemen van het
geduld, de eerste kiemen der gehoorzaamheid zijn ontplooid.

11. DE KIEM VAN HET GEWETEN (XIII, 11).
Gehoorzaamheid en liefde, dankbaarheid en vertrouwen vereenigd,
ontplooien de eerste kiem van het geweten, de eerste lichte glimp van
het gevoel, dat het niet goed is, tegen de liefhebbende moeder te keer
te gaan - de eerste lichte glimp van het gevoel, dat de moeder niet enkel
om zijnentwille in de wereld is: de eerste glimp van het gevoel, dat niet
alles om zijnentwille in de wereld is; en daarmee ontkiemt nog het tweede
gevoel, dat het ook zelf niet om zijnentwille alleen in de wereld is de eerste glimp van de plicht en van het recht is aan zijn ontkiemen.
12. DE KIEM DER GODSDIENSTIGE GEVOELENS (XIII, 12).
Dit zijn de eerste grondtrekken der zedelijke zelfontwikkeling, die
de natuurlijke betrekking tusschen den zuigeling en zijn moeder ontplooit. Daarin ligt echter ook geheel en in zijn geheelen omvang het
wezen van de zinnelijke kiem van die gemoedsgesteldheid, die de
menschelijke aanhankelijkheid aan den Schepper van onze natuur
eigen is; dat wil zeggen, de kiem van alle gevoelens der aanhankelijkheid aan God door het geloof is in haar wezen dezelfde kiem, die de
aanhankelijkheid van het nog spraaklooze kind aan zijn moeder voortbracht. Ook is de wijze, waarop deze gevoelens zich ontplooien op beide
wegen een en dezelfde.

73. DE MOEDER LEERT HET KIND GOD KENNEN (XIII, 73).
Op beide wegen luistert het nog spraaklooze kind - gelooft en volgt,
maar het weet op dit tijdstip in beide opzichten niet, wat het gelooft en
wat het doet. Intusschen beginnen de eerste gronden van zijn geloof en
van zijn doen op dit tijdstip spoedig te verdwijnen. De ontkiemende
eigen kracht doet het kind thans de hand der moeder verlaten, het
begint zich zelf te voelen, en er ontwikkelt zich in zijn borst een stil
vermoeden: ik heb de moeder niet meer noodig. Deze leest de kiemende
gedachte in zijn oogen, ze drukt haar lieveling vaster dan ooit aan haar
hart en zegt hem met een stem, die het nog nimmer hoorde: Kind! er
is een God, dien gij noodig hebt, als ge mijner niet meer behoeft, er is
een God, die u in zijn armen neemt, als ik u niet meer beschermen kan;
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er is een God, die u geluk en vreugde bereidt, als ik u geen geluk en
vreugde meer bereiden kan - dan bruist in den boezem van het kind een
onuitsprekelijk iets, er bruist in den boezem van het kind een heilig
wezen, er bruist in den boezem van het kind een neiging tot geloof, die
het boven .zich zelf verheft; het verheugt .zich in den naam van .zijn God,
zoodra de moeder hem uitspreekt. De gevoelens der liefde, der dankbaarheid, van het vertrouwen, die zich aan haar borst ontwikkeld hebben,
verruimen zich en omvatten van nu af God als den vader, God als de
moeder. De vaardigheden der gehoorzaamheid verkrijgen een grootere
speelruimte; - het kind, dat van nu af aan het oog Gods gelooft als aan
het oog der moeder, handelt thans om Gods wille goed, zooals het tot
nu toe om de wille der moeder goed handelde.

14. OPENING DER FUNDAMENTEELE GEZICHTSPUNTEN
VOOR OPVOEDING EN ONDERWIJS (XIII, 14).
Hier, bij deze poging der moederonschuld en van het moederhart, om
het eerste bewustzijn van eigen kracht door de neiging van het geloof
aan God met de juist ontwikkelde gevoelens der zedelijkheid te vereenigen, openen .zich de fundamentee1e ge.zichtspunten, waarop onderwijs en opvoeding werkelijk hun oogen moeten richten, als ze onze
veredeling stellig willen bereiken.
15. DE ROEP DER WERELD (XIII, 15).
Zooals het eerste ontkiemen der liefde, der dankbaarheid, van het
vertrouwen en der gehoorzaamheid een eenvoudig gevolg was van het
samentreffen van instinctachtige gevoelens tusschen moeder en kind,
zoo is thans de verdere ontplooiing dezer ontkiemde gevoelens een
hooge menschelijke kunst, maar een kunst, welker draad onmiddellijk
onder uw handen verdwijnt, als ge de beginpunten, waarvan haar fijne
weefsel uitgaat, ook maar een oogenblik uit de oogen verliest; het gevaar
van dit verlies is voor uw kind groot en komt vroeg; het stamelt den
moedernaam, het heeft lief, het dankt, het vertrouwt, het volgt. Het
stamelt den naam God, het heeft lief, het dankt, het vertrouwt, het volgt.
Maar de beweegredenen tot den dank, de liefde, het vertrouwen verdwijnen bij het eerste ontkiemen - het heeft de moeder niet meer
noodig; de wereld, die het thans omringt, roept hem met de gansche
zinsbekoring harer nieuwe verschijning toe: ge zijt thans van mij!
16. HET GEVAAR (XIII, 16-17).
Het kind hoort de stem der nieuwe verschijning, het moet. Het
instinct van het nog spraaklooze kind is in hem uitgebluscht, het
instinct der groeiende krachten neemt .zijn plaats in, en de kiem der
2;edelijkheid, inzoover zij van gevoelens, die het tijdperk der spraakloosheid eigen zijn, uitgaat, verschrompelt plotseling, en zij moet
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verschrompelen, als op dit oogenblik niemand het eerste slaan der
hooge re gevoelens zijner z;edelijke natuur als den draad des levens
aan den gouden spoel der schepping knoopt. Moeder, moeder, de
wereld begint thans uw kind van uw hart te scheiden, en als hem op dit
oogenblik niemand de gevoelens zijner edele natuur met de nieuwe verschijning der z;innenwereld verbindt, dan is het gebeurd, moeder,
moeder! uw kind is uw hart ontrukt; de nieuwe wereld wordt hem
moeder, de nieuwe wereld wordt hem God. Zinsgenot wordt hem God.
Eigen kracht wordt hem God. Moeder! Moeder! Het heeft u, het
heeft God, het heeft zich z;elf verloren; de vlam der liefde is in hem
gebluscht; God is niet meer in hem; de kiem der z;elfachting is in hem
gestorven; het gaat het verderf van een onbeperkt streven naar z;insgenot tegemoet.

17. AAN DEN TWEESPRONG (XIII, 17-18).
Menschheid! Menschheid! Hier bij den overgang der verdwijnende
gevoelens van de prilste jeugd tot het eerste voelen van de bekoringen
der wereld, die onafhankelijk van de moeder zijn; - hier, waar de moeder
begint voor haar kind niet meer te zijn, wat z;e hem vroeger was, maar
integendeel de kiem van het vertrouwen op de nieuw beleefde verschijning der wereld z;ich in hem ontplooit, en de bekoring dez;er
nieuwe verschijning het vertrouwen op de moeder, die hem niet meer
is, wat z;e hem vroeger was, en daarmee het vertrouwen op den ongez;ienen en ongekenden God begint te verstikken en te verslinden, z;ooals
het wilde weefsel van harde, zich sterk in elkander slingerende wortels
van het onkruid het fijnere wortelweefsel der edelste planten verstikt en
verslindt. Menschheid! Menschheid! hier op het tijdstip van het scheiden der gevoelens van het vertrouwen op moeder en God en die van het
vertrouwen op de nieuwe verschijning der wereld en alles, wat daar in
is; hier aan dez;en tweesprong moet gij uw gansche kunst en uw gansche
kracht gebruiken, om de gevoelens van de dankbaarheid, der liefde, van
het vertrouwen en van de gehoorz;aamheid in uw kind rein te bewaren.
God is in dez;e gevoelens, en de geheele kracht van uw z;edelijk leven
hangt innig met het behoud ervan samen. Menschheid! uw kunst moet
alles doen, om bij het ophouden der physische oorz;aken, waaruit de
gevoelens bij het nog spraaklooz;e kind ontkiemd z;ijn, nieuwe bez;ielingsmiddelen ervan ter hand te nemen, en de prikkels der nieuwe verschijning der wereld uw wassend kind niet anders dan in verbinding met dez;e
gevoelens voor de ûnnen te laten komen.
78. DE LOKKENDE WERELD (XIII, 19).
Het is hier, waar ge het voor de eerste maal niet aan de natuur
toevertrouwen moogt, maar alles moet doen om de leiding ervan aan
haar blindheid uit de hand te nemen, en in de hand te leggen van
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krachten en maatregelen, die de ervaring van duizenden jaren aangegeven heeft. De wereld, die het kind thans voor zijn oogen verschijnt,
is niet Gods eerste schepping 1), het is een wereld, die voor de onschuld
van zijn zinsgenot en van de gevoelens zijner innerlijke natuur beide
even bedorven is, een wereld vol strijd van de middelen der zelfzucht, vol
tegenstrijdigheid, vol geweld, vol aanmatiging, leugen en bedrog.
Niet Gods eerste schepping, maar dèze wereld lokt uw kind tot den
golvendans van den warrelenden poel, in welks afgronden liefdeloosheid
en zedelijke dood huizen. - Niet Gods schepping, maar het geweld en
de kunst van haar eigen bederf is het, wat deze wereld uw kind voor
oogen stelt.

19. DE WERELD VAN HET KIND (XIII,20).
Arm kind! uw woonkamer is uw wereld, maar uw vader is aan zijn
werkplaats gebonden, uw moeder heeft heden verdriet, morgen bezoek,
overmorgen haar luimen; gij verveelt u; gij vraagt, uw meid antwoordt
u niet; ge wilt op de straat ge moogt niet; thans vecht ge met uw zuster
om speelgoed - arm kind! welk een ellendig, harteloos en hartbedervend
ding is uw wereld; maar is ze u iets meer, als gij in vergulden wagen
onder schaduwende boomen rondrijdt; uw leidster bedriegt uw moeder,
gij lijdt minder, maar ge wordt slechter dan de lijdenden alle. Wat
hebt ge gewonnen? Uw wereld is u nog meer tot last dan den lijdenden
allen.
20. DE FOUT DER GEWONE OPVOEDING (XIII, 21).
Deze wereld is in het kwaad van haar onnatuurlijke kunst en van haar
onnatuurlijken dwang zóó in slaap gewiegd, dat ze voor de middelen
om reinheid des harten in de borst der menschen te bewaren geen zin
meer heeft, maar integendeel de onschuld van ons geslacht op het
onzekerste oogenblik, als de hartelooste stiefmoeder haar stiefkind, aan
een zorgeloosheid prijs geeft, die, in honderd gevallen tegen één, over
het mislukken der laatste doeleinden van de menschelijke veredeling
beslist en beslissen moet, wijl de nieuwe verschijning der wereld het
kind op dit tijdstip geheel zonder een tegenwicht voor het eenzijdige
en het eenzijdig prikkelende harer zinnelijke indrukken voor de oogen
geplaatst wordt, en aldus haar beeld, beide door haar eenzijdigheid en
door haar levendigheid, bij hem een beslissend overwicht over den
indruk der ervaringen en gevoelens, die aan de geestelijke en zedelijke
ontwikkeling van ons geslacht te gronde liggen, verkrijgt, waardoor dan
ook de baan zijner zelfzucht en zijner verlaging van nu af een onmetelijke
1) Met Gods eerste schepping bedoelt Pestalozzi de wereld vóór den zondeval,
de wereld die goed was. De wereld, die het kind leert kennen, is de wereld nà den
zondeval, de wereld, waarin het beginsel van het kwade op allerlei wijzen heeft
doorgewerkt.
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en onmetelijk bezielde speelruimte verkrijgt; daarentegen de gemoedsstemming, op welker zinnelijke voorbereiding de beste krachten zijner
zedelijkheid en zijner verlichting berusten, eveneens verloren moet
gaan, de op zich zelf enge poort zijner zedelijkheid als het ware versperd moet worden en de gansche ûnnelijkheid zijner natuur een richting aannemen moet, die de baan der rede van die der liefde, de ontwikkeling van den geest van de neiging tot het geloof aan God scheidt,
een meer of minder fijne zelfzucht tot eenig drijfwiel zijner krachtsinspanning maakt en daardoor over de gevolgen zijner ont wikkeling
tot zijn eigen verderf beslist.

21. VERBINDING VAN DE VERSTANDELIJKE
EN DE RELIGIEUS-ZEDELIJKE OPVOEDING (XIII, 22).
Het is onbegrijpelijk, dat de menschheid deze algemeene bron van
haar bederf niet kent; onbegrijpelijk dat het niet de algemeene zaak
harer kunst is, om ze te stoppen, en de opvoeding van ons geslacht
aan grondstellingen te onderwerpen, die het werk Gods, dat de gevoelens der liefde, van de dankbaarheid en van het vertrouwen reeds
in zuigelingen ontplooit, niet verwoesten, maar er toe leiden moesten,
de door God zelf in onze natuur gelegde middelen ter vereeniging van
onze geestelijke en zedelijke veredeling in dit, beide in gevaar brengend
tijdstip, voortreffelijk te verzorgen en onderwijs en opvoeding algemeen
eenerzijds met de wetten van het physische mechanisme, volgens
hetwelk onze geest ûch van donkere aanschouwingen tot duidelijke
begrippen verheft, anderzijds met de gevoelens mijner innerlijke natuur,
door welker geleidelijke ontplooiing mijn geest zich tot de kennis en
vereering van de zedelijke wet verheft, in overeenstemming te brengen.
Het is onbegrijpelijk, dat de menschheid ûch er niet toe verheft, een
onafgebroken trapsgewijze opklimming van alle ontwikkelingsmiddelen
van mijn geest en van mijn gevoelens te openen, welker wezenlijke
doel dit moest zijn, de voordeelen van het onderwijs en van ûjn mechanisme op de bewaring der zedelijke volkomenheid te bouwen, de zelfzucht der rede door de bewaring van de reinheid des harten voor de
verwarringen van haar eenûjdig bederf te bewaren, en steeds de ûnnelijke indrukken aan mijn overtuiging, mijn begeerigheid aan mijn
welwillendheid, en mijn welwillendheid aan mijn verbeterden wil
ondergeschikt te maken.
22. DE WETTEN DER ONONDERBROKENHElD (XIII, 23-24).
De oorzaken, die deze onderschikking eischen, liggen diep in mijn
natuur. Zoo als mijn ûnnelijke vermogens zich ontwikkelen, zoo moet
hun overwicht krachtens de werkelijke behoeften mijner veredeling
weer verdwijnen, dat wil zeggen, hun onderschikking onder een hoogere
wet moet intreden. Maar evenzoo moet elke trap mijner ontwikkeling

300

HOE GEERT RUI HAAR KINDEREN ONDERWIJST

voltooid zijn, vóór het geval harer onderschikking onder hoogere doeleinden intreden kan, en deze onderschikking van het voltooide onder
dat, wat voltooid wordt, vereischt evenzoo vooral een zuiver vasthouden
der aanvangspunten van alle kennis en de meest besliste ononderbrokenheid in den geleidelijken voortgang 'Van deze aanvangspunten tot het
laatste te voltooien doel. (I) De eerste wet dezer ononderbrokenheid
is deze: het eerste onderwijs van het kind zij nooit de zaak van het hoofd,
het zij nooit de zaak der rede - het zij steeds de zaak der zinnen, het zij
steeds de zaak des harten, de zaak der moeder. (11) De tweede wet,
die haar volgt, is deze: het menschelijke onderwijs ga slechts langzaam
van de oefening der zinnen tot oefening van het oordeel, het blijve lang
de zaak van het hart, voor het de zaak der rede, het blijve lang de zaak
van de vrouw, voor het de zaak van den man begint te worden.

23. DE MOEDER IN DE URE DES GEVAARS (XI/I, 25).
Wat zal ik meer zeggen? - Met deze woorden leiden mij de eeuwige
wetten der natuur zelf weer aan uw hand, moeder' moeder' Ik kan
mijn onschuld, mijn liefde, mijn gehoorzaamheid, ik kan de voorrechten
mijner edeler natuur bij de nieuwe indrukken der wereld alle, alle
slechts aan uw zijde bewaren. Moeder' moeder' hebt ge nog een hand,
hebt ge nog een hart voor mij, zoo laat mij niet van u wijken, en heeft u
niemand de wereld leeren kennen, zooals ik haar kennen leeren moet,
zoo kom, we willen ze samen leeren kennen, zooals gij ze hadt moeten
kennen, en zooals ik ze kennen leeren moet. Moeder' moeder' wij willen
in het oogenblik, waarin ik gevaar loop, door de nieuwe verschijning
der wereld van u, van God en van mezelf afgetrokken te worden, niet
van elkander scheiden. - Moeder' moeder' heilige gij mij den overgang
van uw hart tot deze wereld door het behoud van uw hart'
Beste vriend' ik moet zwijgen, mijn hart is geroerd, en ik zie tranen
in uw oogen. Vaarwel!
24. WAT HEB IK VOOR DE (RELIGIEUZE)
OPVOEDING GEDAAN? (XIV, 1).
Vriend' Ik ga nu verder en vraag mij: wat heb ik gedaan om de misstanden, die mij door mijn leven roerden, ook in religieus opzicht tegen
te werken? - Vriend' (I) Als mijn pogingen om de menschenvorming
aan de hand der blinde natuur, aan de aanspraken van haar zinnelijk
bederf en aan de routine macht van al haar africhtingsellenden te onttrekken en ze in de hand der veredelde krachten van onze natuur en
haar geheiligd middelpunt, in de hand van het geloof en de liefde te
leggen, ook maar eenige gevolgen hebben, die het doel mijner bemoeiingen voorbereiden; (11) ale; het mij maar van verre gelukken zou, de kunst
der opvoeding, meer dan tegenwoordig geschiedt, van het heiligdom
der huiskamer te doen uitgaan, en de godsdienstigheid van ons geslacht
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van deze teedere zijde onzer menschelijkheid weer meer te bezielen;
(111) als het mij slechts van verre gelukken zou, de afgestorven fundamenten der geestes-en hartevorming en een kunstvorming, die met
de veredelde krachten van den geest en van het hart overeenstemt,
het hart mijner tijdgenooten weer nader te brengen; dan zou ik mijn
leven zegenen en de grootste verwachtingen mijner bemoeiingen vervuld zien.
25. KENMERKEN VAN MIJN ZEDELIjKRELIGIEUZE LEERWIJZE (XIV, 2).
Ik sta bij dit gezichtspunt nog een oogenblik stil. De kiem, waaruit
de gevoelens, die het wezen der godsvereering en zedelijkheid zijn,
ontspringen, is dezelfde, waaruit zich het wezen mijner leerwijze verheft.
(I) Het gaat geheel van de natuurlijke betrekking uit, die tusschen den
zuigeling en zijn moeder bestaat, en berust wezenlijk op de kunst, het
onderwijs van de wieg af aan deze natuurlijke betrekking te binden en
het door voortdurende kunst op een gemoedsgesteldheid te bouwen,
die dezelfde is, als waarop onze aanhankelijkheid aan den Schepper
van dit wezen rust. (11) Zij doet alles om te voorkomen, dat bij het
eerste verdwijnen van den physischen samenhang tusschen moeder en
kind de kiem der edele gevoelens, die uit dezen samenhang ontsproten
zijn, niet verschrompele, en brengt bij het eerste ophouden hunner
physische oorzaken nieuwe levenwekkende middelen ervan ter hand;
(111) zij wendt in het gewichtige tijdstip van het eerste uiteengaan der
gevoelens van het vertrouwen op de moeder en God, en dat op de
verschijnselen der wereld, alle kracht en alle kunst aan, om de bekoringen van de nieuwe verschijning der wereld het kind niet anders
dan in verbinding met de edeler gevoelens zijner natuur voor de oogen
te brengen; (IV) zij wendt alle kracht en alle kunst aan, om hem deze
verschijning als Gods eerste schepping en niet enkel als een wereld
vol leugen en bedrog voor de oogen te laten komen; (V) beperkt het
eenzijdige en eenzijdigprikkelende der nieuwe verschijning door opwekking der aanhankelijkheid aan God en aan de moeder; (VI) ze
beperkt de onmetelijke speelruimte der zelfzucht, waartoe de verschijning van alle bederf der wereld mijn z;innelijke natuur heentrekt,
en (VII) laat de baan van mijn verstand zich niet onvoorwaardelijk
van de baan van mijn hart, en de ontwikkeling van mijn geest zich niet
onvoorwaardelijk van mijn neiging tot geloof aan God, scheiden.

26. HET WEZEN MIJNER METHODE (XIV, 3-4).
Het wezen mijner methode is: (I) bij het verdwijnen der physische
oorzaken van den samenhang tusschen moeder en kind het laatste
zijn moeder niet slechts terug te geven, maar (11) deze dan nog een
reeks van kunstmiddelen aan de hand te doen, waardoor ze dezen
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samenhang van haar hart met haar kind zoolang duurzaamheid geven
kan, tot de zinnelijke vergemakkelijkingsmiddelen der deugd vereenigd
met de zinnelijke vergemakkelijkingsmiddelen van het inzicht de zelfstandigheid van het kind in alles, wat recht en plicht is, door oefening
tot rijping kunnen brengen. Zij heeft het elke moeder, die haar hart
aan haar kind hangt, gemakkelijk gemaakt, (I) het niet alleen in het
hachelijke oogenblik voor het gevaar, vim God en de liefde afgetrokken
en in zijn binnenste de schrikkelijkste vereenzaming van zich zelf en
een onvermijdelijke verwildering prijsgegeven te worden, te bewaren;
(11) maar het nog aan de hand harer liefde en met rein bewaarde
edeler gevoelens in Gods betere schepping binnen te leiden, vóór zijn
hart door alle leugen en bedrog dezer wereld voor de indrukken der
onschuld, der waarheid en liefde geheel bedorven is.

27. DE WETTEN DER INNERLIJKE VEREDELING (XIV, 5-6).
(I) De armelijke kring van zijn bezit en van zijn grenzen is voor de
vrouw, die zich mijn methode eigen maakt, niet meer de kenniskring,
waarin haar kind gebannen is; het boek der moeders opent haar voor
haar kind de wereld, die Gods wereld is; het opent haar den mond der
reinste liefde voor alles, wat het kind door haar ziet; ze heeft het aan
haar boezem den naam Gods leeren stamelen; thans toont ze het den
Allesliefhebbende in de opgaande zon, in de murmelende beek, in de
vezels van den boom, in den glans der bloemen, in de druppels van den
dauw, ze toont hem den Alomtegenwoordige in hem zelf, in het licht
zijner oogen, in de buigzaamheid zijner gewrichten, in de klanken van
zijn mond, in alles, alles toont ze hem God, en waar het God ziet, daar
verheft zich zijn hart, waar het in de wereld God ziet, daar bemint het
de wereld, de vreugde over Gods wereld verweeft zich in hem met de
vreugde over God, het omvat God, de wereld en de moeder met een
en hetzelfde gevoel; de verbroken band is weer geknoopt; het bemint
thans de moeder meer, dan het haar liefhad, toen het nog aan haar
borst lag. Het staat thans een trap hooger; door juist deze wereld,
waardoor het verwilderd zou zijn, als het haar niet aan de hand van
de moeder erkend had, wordt het thans hooger geheven; de mond, die
hem van den dag zijner geboorte of zoo dikwijls tegenlachte, de stem,
die hem van den dag zijner geboorte af zoo dikwijls vreugde verkondigde,
deze stem leert het kind thans spreken; de hand, die het zoo dikwijls
aan het liefhebbende hart drukte, toont hem thans beelden, welker
namen het reeds dikwijls hoorde; een nieuw gevoel ontkiemt in zijn
borst; het is zich dat, wat het ziet, in woorden bewust; de eerste schrede
van de trapsgewijze opeenvolging van de vereeniging zijner geestelijke
en zijner zedp.lijke ontwikkeling is thans gezet, ze is gezet aan de hand
der moeder, het kind leert, het kent, het noemt, het wil nog meer
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noemen, het zet de moeder aan met hem te leeren, zij leert met hem
en beiden nemen eIken dag aan kennis, aan kracht en aan Hefde toe;
thans beproeft ze met hem de aanvangsgronden der kunst, de rechte
en gebogen lijnen; het kind overtreft haar spoedig - de vreugde van
beiden is gelijk, nieuwe krachten ontwikkelen zich in zijn geest, het
teekent, het meet, het rekent; de moeder toonde hem God in den aanblik
der wereld; thans toont ze hem God in zijn teekenen, in zijn meten,
in zijn rekenen, ze toont hem God in elk zijner krachten, het ziet thans
God in de volmaking van zich zelf, de wet der volmaking is de wet
zijner leiding, het ziet deze in den eersten volkomen trek, in een rechte
en gebogen lijn, - ja, vriend! bij den eersten tot volkomenheid gebrachten trek eener lijn, bij de eerste tot volkomenheid gebrachte uitspraak
van een woord ontplooit zich in zijn borst de eerste gewaarwording
van de hooge wet: Zijt volmaakt, zooals uw Vader in den hemel volmaakt is. En daar mijn methode wezenlijk op een standvastig streven
naar de volmaking van het bijzondere berust, zoo werkt ze krachtvol
en omvattend daartoe, den geest dezer wet van de wieg af diep in de
borst van het kind te prenten. (II) Aan deze eerste wet uwer innerlijke
veredeling verbindt zich dan een tweede, waarmee de eerste innig is
saamgeweven, namelijk: dat de mensch niet om den wille van zich zelf
in de wereld is, dat hij zich zelf slechts door de volmaking zijner broeders
volmaakt. Mijn methode schijnt heel geschikt om de vereeniging dezer
twee hooge wetten den kinderen tot tweede natuur te maken, bijna
nog voor ze weten, wat links en rechts is. Het kind mijner methode
kan nauwelijks spreken, of het is reeds onderwijzer zijner broeders en
zusters, reeds hulp zijner moeder.

28. BETEEKENIS MIJNER METHODE (XIV, 7).
Vriend! Het is niet mogelijk de band der gevoelens, waarop de ware
Godsvereering berust, enger te knoopen, dan hij door het wezen mijner
methode geknoopt is. (I) Door haar heb ik voor het kind zijn moeder
behouden en den invloed van haar hart duurzaamheid verschaft; (II)
door haar heb ik de Godsvereering met de menschelijke natuur vereenigd en haar behoud verzekerd door de bezieling van juist die gevoelens, waaruit de geloofsneiging in onze harten ontkiemt. (lIl) Moeder
en Schepper, moeder en Behouder worden door haar voor het kind
één en hetzelfde gevoel; (IV) door haar blijft het kind langer het kind
zijner moeder; (V) het blijft door haar langer het kind van zijn God;
(VI) de trapsgewijze opeenvolging der vereenigde ontwikkeling van zijn
geest en zijn hart rust langer op de reine aanvangspunten, waaruit
haar eerste kiemen ontsproten zijn; (VII) de baan zijner menschenliefde
en zijner wijsheid is innig en verheven begonnen; (VIII) ik ben door
haar de vader van den arme, de steun van den ongelukkige; zooals
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mijn moeder haar gezonden verlaat om zich bij haar zieke op te sluiten
en zijn ellende dubbel verzorgt, zooals ze moet, omdat ze moeder is:
wijl ze bij het kind Gods plaats inneemt, zoo moet ik, als bij mij de
moeder Gods plaats inneemt en God op de plaats der moeder mijn
hart vult, zoo moet ik; een gevoel als het moedergevoel dwingt mij;
de mensch is mijn broeder, mijn liefde omvat zijn gansche geslacht;
maar ik sluit me bij den ongelukkige op, ik ben dubbel zijn vader;
goddelijk te handelen wordt mijn natuur; ik ben een kind Gods; ik
geloofde aan mijn moeder, haar hart toonde mij God; God is de God
mijner moeder, hij is de God van mijn hart, hij is de God van haar hart;
ik ken geen anderen God, de God mijner hersenen is een hersenschim;
ik ken geen God, dan de God mijns harten en voel mij slechts in het
geloof aan den God mijns harten een mensch; de God mijner hersenen
is een afgod, ik verderf mij in zijn aanbidding; de God mijns harten
is mijn God, ik veredel mij in zijn liefde. Moeder! moeder! gij toondet
mij God in uw bevelen, en ik vond hem in mijn gehoorzaamheid.
Moeder! moeder! als ik God vergeet, dan vergeet ik u, en als ik God
bemin, dan ben ik voor uw kind in uw plaats; ik sluit me bij uw ongelukkige kind op en uw weenende rust op mijn armen, als op moederarmen.

29. MOEDER, ALS IK U VERGEET! (XIV, 8).
Moeder! moeder! als ik u bemin, dan bemin ik God en mijn plicht
is mijn hoogste goed. Moeder! als ik u vergeet, dan vergeet ik God,
en de ongelukkige rust niet meer op mijn armen, en ik sta voor den
lijdende niet meer in Gods plaats; als ik u vergeet, dan vergeet ik God,
leef dan als de leeuw voor mezelf en gebruik in vertrouwen op mezelf
mijn krachten voor mezelf tegen mijn eigen geslacht, dan is er geen
vaderzin meer in mijn ziel, dan heiligt geen goddelijke zin mijn gehoorzaamheid en mijn schijnbare zin voor plicht is bedrieglijke schijn.
30. MOEDER, ALS IK U BEMIN! (XIV, 9).
Moeder! moeder! als ik u bemin, dan bemin ik God, moeder en gehoorzamen, God en plicht is mij dan één en hetzelfde - Gods wtl en
het edelste, beste, wat ik scheppen kan, is mij een en hetzelfde. Ik
leef dan niet meer mezelf; ik ga dan op in den kring mijner broeders,
de kinderen van mijn God - ik leef niet meer mezelf, ik leef dien, die
mij in moederarmen genomen en mij met vaderhand bo\en het stof
van mijn aardsche hulsel tot zijn liefde verheven heeft. En hoe meer
ik hem bemin, den Eeuwige, hoe meer ik zijn geboden vereer, hoe
meer ik aan hem hang, hoe meer ik mezelf verlies en van hem ben;
des te meer wordt ook mijn natuur een goddelijk wezen, des te meer
voel ik mezelf overeenstemmen met mijn wezen en met mijn gansche
geslacht. Hoe meer ik hem bemin, hoe meer ik hem volg, des te meer
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hoor ik van alle zijden de stem van den Eeuwige: Vrees niet, ik ben
uw God, ik wil u niet verlaten, en volg mijn geboden, mijn wil is uw
heil. En hoe meer ik hem volg, hoe meer ik hem bemin, hoe meer ik
hem dank, hoe meer ik hem vertrouw, den Eeuwige, des te meer erken
ik hèm, die is en die was en die steeds zal zijn, de mij niet noodig hebbende oorzaak van mijn bestaan.

31. DE ONSTERFELIJKHEID (XIV, 10).
Ik heb den Eeuwige in mezelf herkend; ik heb de wegen des Heeren
gezien, ik heb de wetten van zijn almacht in het stof gelezen, ik heb
de wetten zijner liefde in mijn hart onderzocht, - ik weet, aan wien
ik geloof. Mijn vertrouwen op God wordt door de erkenning van mezelf
en door het daaruit ontkiemende inzicht in de wetten der zedelijke
wereld onbegrensd. Het begrip van het onbegrensde verweeft zich in
mijn natuur met het begrip van het eeuwige, ik hoop een eeuwig leven.
En hoe meer ik hem bemin, den Eeuwige, des te meer hoop ik een
eeuwig leven; en hoe meer ik hem vertrouw, hoe meer ik hem dank,
hoe meer ik hem volg, des te meer wordt mij het geloof aan zijn eeuwige
goedheid tot de overtuiging mijner onsterfelijkheid.
32. GODSDIENST IS ZAAK VAN HET HART (XIV, 11-12).
Ik zwijg weer, vriend! - Wat zijn woorden, als ze een zekerheid
moeten uitdrukken, die uit het hart ontspringt? Wat zijn woorden
over een onderwerp, waarover een man, die zoowel om ·zijn hoofd als
om zijn hart mijn vereering verdient 1) - zich aldus uitdrukt: "Er is
geen kennis van God uit het bloote weten, de ware God leeft slechts
in het geloof, in het kinderlijke geloof.
Wat geen verstand van den verstandige ziet,
Dat schouwt in eenvoud een kinderlijk gemoed.
Alzoo slechts het hart kent God, het hart, dat de zorg voor eigen beperkt
bestaan ontstegen, de menschheid omvat, zij het geheel of ten deele.
Dit reine menschelijke hart eischt en schept voor zijn liefde, zijn gehoorzaamheid, zijn vertrouwen, zijn aanbidding een gepersonifiëerd
hoogste oerbeeld, een hoogsten heiligen wil, die de ziel is van de geheele
geestengemeenschap. Vraag den goede - waarom is plicht u het hoogste waarom gelooft gij aan God? - Geeft hij u bewijzen, dan spreekt
slechts de school uit hem. 2) Een meer geoefend verstand slaat hem
1) Waarschijnlijk bedoelt PestalozZÏ hier Lavater, met wien hij kort voor het
schrijven van "Hoe Geertrui" in briefwisseling stond.
2) Deze immers kent een zestal "bewijzen" voor het bestaan van God, die paarsgewijze ontleend zijn resp. aan de natuur, aan het geestesleven van den mensch en
aan de geschiedenis. Het eerste paar bestaat uit het cosmologische en het teleologische bewijs, waarvan het eerste uit het bestaan der wereld besluit tot een Schepper
of eerste oorzaak, net tweede uit de doelmatigheid der natuur tot een alwijzen Bouwmeester. Het tweede paar omvat het ontologische en moree1e bewijs. Het ontolo-
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al deze bewijzen uit de hand - hij siddert een oogenblik, maar zijn hart
kan toch het goddelijke niet verloochenen, hij keert verlangend en
liefhebbend, ah. aan de boezem zijner moeder, tot hem terug. Vanwaar
dus de overtuiging van Gods goedheid? Niet van het verstand, maar
van die onverklaarbare, in geen woorden, ja in geen begrippen te vatten
drift, zijn bestaan in het hoogere, onvergankelijke zijn van het geheel
te verheerlijken en te vereeuwigen. - Niet mij, maar de broeders! Niet het eigen ik, maar het geslacht! - dit is de besliste uitspraak der
goddelijke stem in het binnenste; in het verstaan en opvolgen ervan
ligt de eenige adel der menschelijke natuur."
gische bewijs besluit van de subjectieve idee van een hoogste wezen tot het objectieve
bestaan er van; het moree1e bewijs berust op den eisch van het geweten, dat (on)deugd en (on)geluk samen zullen gaan, wat alleen door God kan worden bewerkt.
Het derde paar eindelijk omvat het concordantie- en historische bewijs. Dit laatste
besluit uit de geschiedenis tot een bovennatuurlijke leiding; het eerste steunt op de
overeenstemming der volkeren inzoover ze steeds en overal godsdienst zouden
hebben gekend.

SLOTOPMERKING.
"De avondstonde van een kluizenaar" en "Hoe Geertrui haar kinderen onderwijst" zijn hier in onverkorte vertaling gegeven. Van de
talrijke varianten, die de verschillende uitgaven van deze geschriften
vertoonen, zijn steeds die gekozen, welke den besten zin gaven. Het
resultaat van onze analyse, de indeeling, waaromtrent de "inhoud"
onmiddellijk oriënteert, heeft tot leidraad gediend bij de cursiveering,
waarmee Pestalozzi zelf zeer willekeurig omsprong.

VAN JOHS. H. HUIJTS ZIJN MEDE VERSCHENEN:
Jean Jacques Rousseau's Emile, of Over de opvoeding Bewerkt ten
dienste van ouders en onderwijzers, voorzien van een beknopte levensschets. Met een portret en 3 schetskaartjes. 2e verbeterde druk. Prijs
f 3.50; geb. f 4.75.
Johan Amos Comenius' Groote onderwijsleer. Bewerkt ten dienste van
cursussen voor de Hoofdacte en zelfstudie, voorzien van een beknopte
levensschets, 2e, vermeerderde en verbeterde druk. Uitsluitend ingenaaid f 1.50.
Algemeene Inleiding en Psychologie voor den candidaat-hoofdonderwijzer. Prijs f 1.95, gebonden f 2.50. Vragen en Opgaven bij de Alg.
Inleiding en Psychologie f 0.45.
Algemeene Onderwijskunde. Prijs f 1.90. Vragen en Opgaven bij de
Algem. Onderwijskunde. Prijs f 0.45.
Schetsen van Methoden. Hulpmiddel bij de studie voor onderwijzers-,
hoofdonderwijzers- en vergelijkend examen. Voorzien van vragen en
opgaven. 18 deeltjes à f 0.90.
Eerste reeks, 9 deeltjes gecartonneerd f 6.50.
Tweede reeks, 9 deeltjes gecartonneerd f 6.50.

M. J. BRUSSE, BOEFJE. Naar het leven verteld. 15de druk. Met een krijtteekeningvan T.A.
Steinlen en 22 penteekeningen van H. Meyer.
Prijs f 1.90. gebonden f 2.50. Enkele ex. van den
lOen druk met 14 litho's door Dirk Nijland, in
perkament f 75.-, in half linnen f 10.-.
Daarom is dit boek zoo'n schat voor ons allen. Ik
durf "Boefje" van Brusse het laatste, maar voorwaar
niet het minste, paedagogische studieboek te noemen.
Wel een der beste. En daarom zou ik ook ernstigen
opvoeders aanraden, dit boek te koopen. Het is warm
gekleurde schilderkunst. Neen nog meer. Alles, alles
n dit boek leeft. Ieder woord is een stukje trillend
J. LIGTHART in School en Leven.
even.
Mij kwam in langen tijd niet in handen een litterairpsychologische arbeid zóó interessant als Boefje door
M. J. Brusse.
Nederlandsche Spectator.
FR. PAULHAN, DE LEUGEN IN HET KARAKTER. Uit het Fransch vertaald onder toez;icht van en met een inleiding voorzien door
Dr. H. van der Hoeven Jr., zenuwarts te Utrecht.
Prijs f 4.90, geh. f 6.50.
Uit de inleiding: Sinds ik dit boek las, sta ik anders
tegenover de menschen en tegep.over mij zelf. Er gaat
geen dag voorbij, dat ik er niet aan denk, en ik zou
er niet meer buiten kunnen ••• Dat dus een ieder leeft
achter een mas~er, en evenzeer leugen achter zijn
openhartigheid· als openhartigheid achter de leugen
verbergt, of althans verbergen kan, dat lijkt mij een
inzicht van zoo vèr-strekkende beteekenis en zoo onontbeerlijk tevens, dat ik het haast mijn plicht acht,
het te verbreiden. Daarom wensch ik dit boek in
handen van ieder die verantwoordelijkheid tegenover
anderen draagt. In handen van opvoeders en onderwijzers dus.
Maar ook menige uiting van goede kennissen en van
ons eigen dierbare en vertrouwde ik, zullen wij met
de door dit boek verworven kennis beter naar waarde
kunnen schatten. Zij zal ons oordeel niet alleen meer
rekening laten houden met de gecompliceerdheid van
het zielleven, waaromtrent fijne opmerkingen voorkomen, maar ook met den schijn, die niet altijd een
masker van het kwade, zelfs niet altijd een opzettelijke
Nieuwe.Rotterd. Crnt.
vermomming is.

G. TIMMERMANS, DE REBEL. Oorspronkelijke roman. Omslag Pol Dom. Prijs f 3.90, gebonden f 4.90.
Een onderwijzers-roman, maar veel meer dan dit
alleen. De roman van het onmaatschappelijk kind
(psychopaatje noemt hij 't) dat als rebel opgroeit toch
tot onderwijzer, tóch tot schoolhoofd, maar de Rebel
blijft tot het einde toe. Een kunstenaarsroman! 't Kan
immers niet anders: de onderwijzers-ziel, die geen
kunstenaarsziel is: de onderwijzer die niet de
zich steeds vernieuwende, scheppende menschelijke
mensch is, wordt de verdrukker van de levendige
jeugd, maar niet de zielvolle inspireerende leider in
het labyrinth der kinderziel, der menschenziel.
Hier is een schoon boek, vol heftige bewogenheid, in
de soberst mogqijke taal de diepste menschelijke
dingen peilende.

