Martin Tittmann, Toespraak tot de kinderen van zijn 3e klas bij de
gedwongen sluiting van de Waldorfschool in Stuttgart (1938)
Martin Tittmann was lange tijd klassenleraar en is vooral bekend geworden door zijn boeken
over de Duitse grammatica en de getuigschriftspreuken voor de kinderen van de onderbouw.
Thema: in beeldvorm wordt beschreven hoe de Waldorfpedagogie in de toekomst vrucht zal
kunnen dragen.

Lieve kinderen van de 3e klas,
Op een hoge berg stond eens een prachtige boom die zowel ’s zomers als ’s winters de meest
kostelijke vruchten droeg. Wie daarvan at werd gezond naar lichaam, sterk in zijn ziel en
helder van geest. Maar slechts enkele mensen wisten van het bestaan van deze boom. Op de
berg woonde echter een kluizenaar; en de kinderen uit het dal kwamen bij hem en hij gaf ze
van deze kostelijke vruchten te eten. En zij werden gezond naar lichaam, sterk in hun ziel en
helder van geest. – Op een dag echter sloeg de bliksem in deze boom. Toen wist de kluizenaar
dat de kinderen niet meer van deze boom zouden eten. En toen ze weer een keer op zijn berg
kwamen, zei hij: lieve kinderen jullie zullen nu een lange tijd niet meer van onze lieve boom
eten. Want de bliksem heeft hem getroffen. Toen riepen de kinderen: Ach, waarom is dat
gebeurd? De kluizenaar antwoordde: Ook dat is met Gods wil gebeurd. En hij verdeelde de
vruchten die nog aan de boom zaten onder de kinderen en zei: eet nog een keer en neem dan
de pitten mee naar beneden naar het dal en laat ieder die daar in zijn tuin in de grond stoppen.
En als jullie die in een goed stuk grond planten, dan zullen ze ook ontkiemen en opgroeien en
als jullie ze goed verzorgen zullen er op een dag bomen uit groeien die net zulke kostelijke
vruchten zullen dragen als onze oude boom die wij verloren hebben. Toen namen de kinderen
de pitten en plantten die in hun tuinen.
Lieve kinderen, wat jullie hier op de Waldorfschool hebben ontvangen dat waren de kostelijke
vruchten van deze prachtige boom. Vandaag geven wij jullie echter de pit mee: plant die in
jullie hart, in het beste stukje grond van jullie hart en verzorg de kiem en het plantje goed.
Dan zal later ook eens de boom opgroeien die zulke kostelijke vruchten draagt en die zal jullie
gezond maken naar lichaam, sterk van ziel en helder van geest.

