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VOORBERIGT.

HOl'wel de Maatfchappij, reeds fulert 'Vele
ja,.en, en door vele werken, hare aorg 'Voo,.
de behoeften 'Van hee Schoolwezen heeft betoond.
ontbrak echter nog e,ne gefomJcee hanrilcidinl 'Voor
hen, die den alzins eerwaardigen post 'Van Onder.
'wijzers der Jeugd op ~ich nemen. On8emu" welkom
was haar daarom de 'Yerfohijning van het 'Werlc
'Van den Een"'tlard'gen Heer BERNARD OVERBERG,
8t1iJeltl: Anweifung, ZUID zweckmäsfigen Schril.
unterrIcht u. f. w. ,en zij magligde, ;n hllre Algemeene Vergadering 'Vtm 1806, Hoofdbefluurders,
om onder der:&elYer opz!gt dil werk zoorJanig vrij
te doen vertalen en om te arbeide", dat het voo,.
de behoeften 'Van de Onder,vijzers in ons Yader.
land eene gefcllikte handlt.Ming komle opleveren•
./lan dit oo!merk vleit zich de Maatfdappij 'Vo/..
daan te Izebbm, en hitdt als zQotlanig het eed1:e
fiukje 'Van dil werk, (dat door nog tweeo!drie andere
flaat ,~'olgd Ie 'Worden,) ter lezing en beoefening
.,,(m,

VIII

VOO R B E R I G T.

aan, niet alllm

School/ternars en zOurlan;ge
het bekleedetz wm dezen
jonge liu/tlJ, als :lieh
belangrijken post toe/eggen, maar oo,~ (lafJ Ouders t!4 Yoogden; tt rw ijl hetzelve tevens beViIt d~
pligtm ~ die dtzt ten aanzIen van de te! stgenoem dm hebben in acht te mmen; pligtm, ever.
noodzakelijk als billijk, indien :&ij tfnderzins op
(Ian

0'

f,ewemchte vruchten van kt &?oolondenvijs zulJen kunnen hopen.
lYfoge dit 'Werk, onder den Gor/tie/ijken zegen,
iets toebrengen !llt ber&iidng va!J deze zoo 1ieil-

rijke oogmerken! dan :&al de Maatfchappij ziel;
~ok in deze hare poging verheugmo
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'Wordt, dat de jeugd behoor.

ond~rwezen

en opgevoed;

da~

tie Schoolleeranrs daartoe moeten mede.
'Werken, en hierom niet elk 'Voor dezen belancrij,~en post gefchikt is.
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wnarin aangetoond 'Wordt, dat de jeugd behoor..
lijk meet worden onderwezen en 0Pf/:·

'Poed; dett de Schoolleerttars daarto~
moeten medewerken, w hierom
niet elk yoor dezen belang.

rijken post gefchikt is.
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Oyer de noodzakdijkheitl van het (Indenrijs m
de opvoeding der jeZ/gi.

Wil

men een woest nuk land in cenen
vruchtbaren akker herfcheppen, dan moet men
daartoe moeite noch kosten ontzien, en et
te regter tiid dat zaad in f1:roo~ien, 't geen
voor deszelfs grond het meest gefchikt is. Doet
men dit niet, dan breu?;t hij ook weinige vruchten voort: het onkruid verkrUgt de overhand ~
en verfpreidt zich zelfs over den nabijliggenden
akker. - Deze erkende waarheid is zeer toe·
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Over tie
flo,ázaJzelijJzlleiJ wIn
rle no,tlza'A:elijkheiJ
WIn 1Iel
hel rmtler,..'ij)
onder'}!'i}s

pasfelijk op de jeujtd.
Wanneer men van kinjeu~d.
en lluttige
Buttige menfchen wil vormen,
deren brave eR
dan moet
mOft men daarmede van
vnn hunue
hunuc vrr,ege
vrf·ege kinds.
kiuds.
aanvangen. door Ilen
Ilcn in alles
allrs zorgvulheid af aanvangen,
flaan, en in hUllne
dig gade te llaan,
hunne teedere
teedcre harten,
tijd, door goede lesfen
le~jen die zaden te
te regter t~id.
firooiien. wlll<e
wllke voor ieder hunner het meest
flrooijen.
~ep:ls't ziin; want, worden onderwijs en 0pv"eopv,'elep:J.5t
ding bij heft
hen nrwllarloosd,
yerwaarloosd, dan is cr ltil:!
llid alleen
~an
'Van hen weinig goeds te verwachten, maar zij
worden
1Vorden gewor.nlhk
gewoc,n/ill( gtoote
gJ;oote deugnieten, die veel
lladeel en
cn onheil te weeg brengen, en zich
Jladeel
zelven en anderen onl!eJukkig
ongelukkig m:lken. Dit leert
tlechts de dagel~ikfche ondervinding; maar
Diet Oechts
ook de wijze SJ\LOl\tO
SALOMO getuigde reeds:
de hepr(lfftnc !,tel'
~eefl 'Wijshûd,.
'Wijsluid ,. maar een klf,d,
rial (fan
(lOTl
pr(Jfftng
/t'fI(J, rlat
~;cb
z,ich ~eJym
zelym ge/aten
gelaten ;s
is,t bc!cl;/laml
b{fcluzamt ûjllç
z,ij lIe flJOI!mlle-

der C*).
(*).
lier

Evenwel worden niet
nict alle kinderen, die zonzon..
eler onderwijs en opvoeding opgroe~ien, even
,foote booswichten. Hun verfehillende
verfchillende aanleg,
onderièheiden voorbeelden, die hen omrin.
de onderfcheiden
omringen, de verzoekin~en,
verzoekingen, waarin zij geraken, en
~e gelegenhed"n,
gelegenhedt'n, welke zij tot kwaad doen heb ..
ele
ben, veroorzaken,
veroorzaken. dat het eene
cene kind tot deze,
deze f
het .andere tot gene, fommigen
fommi~en tot liglere,
ligt ere , an
an-..
grovere ondeugden vervallen,
vervaIJen, en zich
deren tot ~!overe
daaraan minder of meerder I{ewennen.
gewennen. Schoon
het
bet nu wel waar is. dat Oechts
flechls weinigen.,
weinigen, Gade
Gode
z~i
2~i dank! zeo
zro overgegeven ondeugend
ondeul!;end worden.,
worden,
mret opllullcn. of wel
dat de Overigheid hen me'et
fhaif.:n, bl\ift
bl~ift I ehtcr
chtt!r een kind,
met den dood firatf.:n,
zonder onderwijs en behoorlijk beftuur opgeYOld)
YOld;t
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\'oed, toch zelden vrU van alle kwade hebbelijk heden , en is flechts ééne ellkel~ gèllO:g, OUf..
hem fchadelijk voor de maatfchappij en ongelukkig voor zich zei ven te maken.
Immers, hoe fchadelijk wordt niet die ma1 VJor
de maatfchappij, die zich. bU voorbeeld, flechts
alleen aan den drank vdlaafd heeft! Ho~ vel~
bittere tranen doet hij niet vaak velen Horten!
Hoe dikwijls moeten niet vrouwen kinueren
daar ondèr lijden; honger en gebrek verdur~n, en
geraken zij naar ligchaam en ziel in dtn iamIl1';rlijkG:en toefland ! Hoe menigwerf moeten dit:llst·
boden hun zuur gewonnen loon, kooplieden ell
handwerkers hunne bill~ike eifchen, verloren rekenen, omdat de heer van den huize geld, tijd
en gezondheid in de herberg verfpilt ! O! neemt
dit ter harte, waardige Schoolleeraars ! en gij
zult de geheele reeks der ijsfèlijke verwoestin~
gen nog beter leeren kennen, die één enkele
dronkaard onder de menfchen aanrigt. Het gene
hier van den drank, tot een Toorb;:>eld, gezegd
is, kan ook min of meer worden toegepast op
alle andere ondeugden, als: gierigh::id, niid en
onkuisheid; en allen, die zich aan de eene of
andere derzelven overgeven, zijn fchadelijke leden
der maatfchapplj.
Zoo ook maakt die man, die zich Oechts aan
~éne enkele ondeugd verGaafd heeft, zich zel~
ven ongelukkig; want, terwijl hij voor anderen
zoo fchadel~ik is, gelUk wij zoo even zagen,
haalt hU zich zelven vijanden op den hals, dil!
hem dikwijls wederom op hunne beurt benad\.!e·
],en: en fcllOon hem ook al niemand eenig kwaad
doet, brengt echter z~ine ondeugd hare ei,:!;elle
kwelling met zich, en fultert heUl, reeds geaoeg.

ft.

t.
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Owr de floodzalr.e!i}khtidvan het Dnderwijs

De nijdige heeft altoos verdriet; de gierigaard
leeft ollophoudel~ik in zorgen; de dief is nooit
zonder vrees, en de dronkaard is zich ze1ven
tot een en ondragelijken last, zoo lang hij niet half
zat is. Zoo brengt elke ondeugd hare eigene
firaf met zich! Een ongerust geweten en ontevredenheid met zich zelven , z~in de gezellinnen
van allen, terwijl armoede, ziekten, en niet zeI.
den een vroege en rampzalige dood haar dik.
wijls ~p de hielen volgen. Wie, derhalve, het
goetle vroeg najaagt, zoekt 'Welgev(l!lig,~eiJ,
maar 'Jl'ie het kwade natracht, dien ~al het overJ:omen (*).
Laten wij nu ook eens vooronder!l:elIen, Ot gene
zelden het gevóll is, dat een kind, hetwelk zonder
f!enig onderwijs of opvoeding, als in het wilde,
opgroeit, van alle kwade gewoonten onbefmet
blijft, dan nog kan het, enkel b~i mangel aan
een van beiden, hoogst ongelukkig, en een
fchadelijk lid der maatfchappij worden. Dat het
voor zich zelven ongelukkig wordt, en hoe dit
gefchiede, leert ons de ondervinding. Niet goed
onderwezen wordende, blijft men meestal zoo
dom als onkundig; en ûet daar de reden, waarom
men zich zelven nooit weet te redden. Men
begaat nu hier, dan daar, in zijnen werl,kring,
cenen misllag , en lijdt, daardoor, veeltijds aanlnerkelijke nadeelen. leder zotskap kan hem bedriegen ~ en hij wordt dikwijls bedrogen, omebt
11iet ane menfchen cerl~ik zHn. Veelüjds kan hij
voordeel bejagen: maar hij weet de zaak niet
goed aan te vatten. en hierom fla:tgt hij ook
zddcn in zijne pogingea. Ziet. hij nu, dat zijnew
( .) Sprellken XI: 27.

en de opvoeding der jeugd.
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nen buurman alles beter gelukt dan hem, zoo
rijst, doorg:lans, in hem het ongegronde denkbeeld
op, dat er wat kwaads moet achterrcImiIen; want
veelal zijn domheid en bijgeloof getrouwe gezel.
linnen. Het biîgeloof maakt, dat het hem nu
nog hoe langer hoe flechter gaat. Dij voorbeeld:
menig (1uks vee, dat dikwijls zeer gemakkeliik
te redden was, ziet hU ten grave flepen, omdat
hU het voor betooverd hield, en de eigenlijke!
middelen tot herftel niet beproefde. Eindelijk
flaat h~i tot ongec1uld, moedeloosheid en traagheid over, verliest z~in vertrouwen op GOD, ja
mort zelfs, fomtijds , tegen deszelfs wijs befiuur ')
omdat zijne zaken, bij al zijn wroeten en zWeetell,
fteeds meer en meer achtenvaans gaan. Te regt
zegt hierom de wijze Koning: de ziel, zonder
'Wetoichap, iJ fiiet goed, en riie met de voeten
hamtig is, zondigt. De dwaasheid des men[chm
zal zijnen 1veg 'VCr keeren, en zijn hart zal zich
tegen den fleere vergrammeil ( *). Niet zelden
geeft hU zich, daarenboven, a2n een ongebonden
en ondeugend gedrllg over; neemt dikwijls ')
om, zoo als men dit noemt, zijn verdriet te
verzetten, eerst tot den drank zijne roevlugt ~
en nu volgt de eene ondeugd op de andere.
Hoe fchadelijk, voorts, de onkunde van eeIT
enKeld mensch voor de maatfchappii zij, leert
OAS al wooerom de ondervinding, gelijk ook eell
weini7, nadenkens ons daarvan moet overtuigen.
Hoe veel lijdt niet, bij voorbeeld, eene Gemeente, die der zorge van cenen dommen en
o11kundigen Schoolleeraar is toevertrouwd! Bederft iemand, die van zijne![ handen arbeid
Ie( .) Spreuken XIX: 2. cn 3.
h3
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lcven moet, uit onkunde, zijne gezondheid,
dan moeten anderen niet alleen hem, mallr ook
dikwerf zijne vrouw eA kinderen, onderhouden.
Zoo zou de landman G... niet zoo zeer in
ziine zaken achterwaarts geraakt zijn, indien hij
niet vier z~iner paarden, alleen door de domheid en onkunlle van zijnen knecht, verloren
hndde.
Illtul\fchen z\in de nadeelen, welke flecht op.
gevoede kinderen zich zelven , en 001. anderen, ten aanzien der vergankelUke goederen s
(en van deze heb ik tot dus verre inzonder.
beid ~efprokcn,) toebrengen, nog het gering..
He k\v:lan, dat uit mangel aan een goed onderwijs en een behoorl~ik befiuur der jeugd ont..
ftaat, of ten minfie Iigtcl~ik kan geboren wor..
den. De fchnda, welke zij en anderen :laB de
ziel dikw~ils l~idcll, is veel grooter. Een kind,
dat, zoo door gebrlk aan opvoeding als aan een
goed voorbeeld, z~ine voeten eens op de paden der ondeugd gezet heeft, en aan dezelye
gewoon wordt, komt, naderhand, zelden van
z~im'n dwaalweg terug.
I-ht bedf~lft eerSt een
gering kwaad; vervalt, met het klimmen zijner
jaren, trapsw~ize tot nog grootere ondcugden,
en wordt daarin meer en meer verhard, zoodat
men tt:n l:löttlle even zoo weinig eene ware ver ..
betering van hart en wandel kan VèfW:lchten,
als d:lt de moor. zoo nIs de Heilige SCllrift getuigt, ziil1C huid, of de luipaard zijne vlt!kken
k:m ver;lnt1eren. Een rampzalige dood ma:l.kt :lan
bet leven dea goddelo.'JZen ten laatfte een eind.! ,
etl nOrt hem in het eeuwige verderf. Dit is echter nog niet :lll<!s. Eé:l c:;keld verwa:nloosd kind,
lan d~ ondeugd vi!rllaafd, vl;!rleid~, bovendien,
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...ele anderen tot zonde, en maakt hen daardoor
even ongelukkig, ja [omtijJs nog ongelukkigc:r:J
dan. het zelf is.
lVJet dit alles kan men niet ontkennen, dat
bet he~te onderwijs, en het zorgvuliigl!e hefluur
der kird,'ren, weinig baten zullen, om llen tot
br:.we menlèhen te vormen, wanneer zij dit ~lIes
in den wind {han. E ven min IUdt het tegen ..
fpraak, dat zij. die in hunne jeugd door onder.
wijs en opvoeding op den goeden weg geleid
worden, Iladerhand wd eens van riit zalige pad
afweken, doordien zij aan de vèfleilHng, of aan
hunne verkeerde neigingen, wa~rüver zi.j niet genoeg de wacht hielden, g~!lOor gaven; maar dit
is WC1 zeker, dat men van hen, die een be..
hoorlUk onderwUs en eene goede opvoeding genoten. veel meer kan verwachten, dat zij eenmaal brave menièhen zullen worden, en in het
goede volharden, dan vaR hen, die in het wild
opgroeijen Ook moet men toeitemmen , dat die
kinderen, die van jongs af tot wijsheiJ en Jcu.-;i
worden opgeleid, en op hare paden ibndvastig
voort wandelen , daarom juist niet bevr~jd blijvcll
van aJ1~ d~ r,lmpell dezes levens. Dit leert ons
de gelèhieclen:s van vele vroome lD:tJJUen der
.oudheid. en inzonderheid die van onzen Zalig.
maker, die her v0lmaakdtc voorbeeld van deugd
was. .M lJr dit is toch ook niet minder waar.
dat zoodanige kinderen meer verli:!Jo91d blijven, dan ande~en, die Hecht zlJn opgevoeu. van
die all heilen en dat verliel f, waarin deze of
dCJor hunne grootere oaku'1.Je en ol1v~orzi;.Stig ..
beid, of door hunne zonden en ongercgtiAhe,.
6len, zich zelvcn gell:ort hebben, en die daarom
het zwaarst te Verlluren Eiin.

A

+
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O-ver

ae noodzakelijkhdd vtm het ondmvijs

Dan, vooronderf1:ellen wii zelfs, dat een kind,
door onderw~is en opvoeding, op het pad der
deugd gele,id, bij zUne aanhoudende be wandeling van hetzei ve, veel ramp en leed ontt11 oet 9
zoo bewijst dit nog niet, dat dit kind daarom
zou ongelukkig zijn. Integendeel, het bemint
GOD, en dus werken hem alle dingen mede ten
goede. De tegenfpoeden oefenen en vermeerderen zijn geduld; het geduld ver!l:erkt ziine hoop;
de hoop ver{chaft hem troost en weltevredenbeid ; en het werpt een en bi Uden blik op eene
gelukkiger toekomst, welke door hem met een
te vaster vertrouwen wordt te gemoet gezien,
naarmate zijne deugd een hoo~er teppullt van
volmaaktheid bereikt heeft. Eerlang heeft: het
den !l:rijd gefireden en zijnen loop voleindigd, en
dan ontvangt het de kroon der regtvaardigheid ,
welke allen vrienden der deugd toegezegd en bereid is. Onderwijs en opvoeding, beide beboorlijk aangewend, en door een kind naar waarde gerchat, bieden hem de hand tot den weg
van het groot!l:e geluk iIJ dit leven, zelfs in
het midden der zwaarfie rampen, en voeren hem
tot de zalige oorden der oniterfelijk heid aan ge.
11e zijde des grafs. Daarenboven deelt een wel
opgevoed kind zijn geluk aan vele anderen me~
(Ie, door z~in goed voorbeeld, ell zijne verfbndige raadgevingen en lesfen ; en dus wordt het,
in de hand der Voorzienigheid, een gepast werktuig ter bevordering van het t~idelijk en eeuwig
welzijn zijner natuurgenooten.
Het is dus, buiten twijfel, een onwaardeerbaar voorregt , dat kinderen, door een be1100rlijk onderwUs en eene goede opvoeding, ten
goede geleid worden, niet alleen ten aanzien van
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bun zelven ,mllar
, mnar ook hetreUelijk
hun
hetrekkelijk de Gemeente (,ft),
C."
z~l bebooren. Zulk eene Gemeente,
waaronder z\1
goede opvoeding op pr\is
pr~is fielt t kan
die eene goeàe
f1:eeds op den besten zegen van God hopen.
eendr<1gt .,zullen
ald:ulf elkander de haQd
band
Vrede en eendragt
zullen ald:!3r
kusfen ; een vrolijk verfc:liei:
verfÖie~ der toekomst zal
kusfeIl
t~ids verzachten s en onder haar
bet leed des t\ids
baar te
het
wonen zal reeds zaligheid zijn. Hoe beklllgensbekl:Jgenswaardig ziin
zijn daarentegen 'Ie
de kinderen.
kinderen, die zonopgroeijen ! Hoe
der onderwiis en opvoeding opgroeijen!
jammerlijk ziet het er in die Gemeentetl
GemeentelJ uit,
iammerl~ik
waar deze beide h1l1pmiddebn
hnlpmiddci~n ten goede, bijkans
a]gemeen.
algemeen. worden verwaarloosd! En wat kan
men er anders van verwachten, dan dat hare leden, door den tijd, ('ene
eene bende van
vlin overgegeven
malkanderen hoe langer
bo()swichten worden,
booswichten
worJen , die malkallderen
110e
rampzaliger ma1;:en,
dikwijls J.lmmer
J.1mmer en
rnalcen, en dikwij!s
hoe ramp7.ali~er
, ellende over de Illiburige
nliburige bewoners vellfpreiden.
\Vil men dus de jeugd niet Jatell
laten ver :,itderen,
:Jilderen,
'Vil
verbeterin~ meer en meer moei.
moei·
en daardoor hare verbeterinJt
jel~k.
je1tik. ja fomtiitis
fomtiins onmogel~ik. maken, dan moet
men met het werk van onderwijs en Gpvoeding
vroegtijdig aanvangen. Dit leert ons wederom
de ervarir.g, waarvan het fpreekwoord zijDen
z~inen
oorfprong heeft: men moet net
het 1';61
riet buigen
IllIigen terIJl iji !ret
het jOlig
SIIlACH:
'!liji
jong is; en ook getuigt de wijze SIR.ACH:
ten otlgeterruJ
ot/getemd paard 'Wordt
wordt 'Wrevelig en een (mge,mgebonden zoon 'Wordt moedwillig (t).
(t J. Geeft nem
hem
ce~n ma~t
magt in s,jne
jeugd, en over:ûet
ge~n
zIjne ieugd,
overx:iet zijne on'We'WII

( .) Geln""te
Getntel!te beteekent in dit werkje niet ecne
eene Kerk.
r;emee'lte, of
ccnig Kerk:Kerkr;emee'lte.
or eene -verzameling van
vin leden van ecnig
genootfchap: DlRlr
Illaar de gezamenlijke
gezamenbjkc inwoners vaD
van cene
CeDe
plaats, het
bet zii ftad.
aad, dorp of gehucht.
plaats.
( t J) Slll.ACH XXX: 8.
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te Ove,. ie fJoorJ8dêlijMeirJ "an Ael ,!,Ierwijt
vetenrlheden niet. Built 8~IIMn hals ;n dt jeu/ftl,
en breekt zij"e lendenerJ terl,.ijt hij t.og een kintl
;s, opdflt hij n;et, te twi{!,er tIjd, verhard zijnde,
ft ongehoot'saam, en u,»,er ziele toe [mare zij (*).

Wanneer gU nu alles, wat ik tot dus v~rre
gezegd heb, ernfiig overweegt, dan zult gij volkomen befenen , dat gij aller., wiel' taak het is,
om kinderen te onderwijzen ea op te voeden,
(en dit z~ln inzolldel heid de ouders, leeraars ell
fchoelleeraars ,) zich ten hoogfie veramwoordel~ik nellen, wanneer zij äien post niet llaar
eisch behartigen. O! mogt gij atlen met vereende krachten, te dezen aanzien, alles vl:rrigten,
-wat uw pligt van u vordert! hoe veel geluHiger zouden dan vele menfch!n in bun leven ea
in hun nerven wezen!
Ondertusfchen begaan vele ouders en f<:ho0.1leeraars den misflag , dat de een het te veel op
den ancleren laat aankomen. Terwijl de eedlen
oordeelen, genoeg gedaan te hebben, wanneer
zij hunne kinderen ter fchole zenden. laten zij
bet overie;e geheel en al aan de laatLlen over,
waarvan velen wederom den verkeerden waan
koesteren. dat zij tot niets meer verpligt zijn,
dan om hunne fcholieren de les tel:tten opzeggen, en hen nu en dan eens wat voor te fchrijven. Het overige lalen zij op de ouders aanko.
men, en zoo doende "roe~ien de kinderen zonder onderwijs en opvoeding allenglikens op, en
worden datgene niet, dat zij worden moel'tl!l1.
Zoo lang nu dit misvernand voortduurt, zullen
,Ue aanwijûngen, hoe men d~ ldnderen moet
opvoeden. te vergeefs z~in. Ondertusrchen is
dit wanbegrip daaraan zijnen oorfprollg vel'lchuldi,d.
( .) SIUCi:a XXX; 11 cn la.
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di gd , (lat velen uwer, en ook verfeheiden ouders: de hun opgelegde taak niet behoorlijk
kennen, en het is om deze reden, ~eachte
fchoolker.lars t dat ik mij bevl\itigen zal, om
met 11 over de waarde en de pUgten van uwe.
post breeUvoeriger te handeleu.
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et is niet alleen van het hoog{1:e beTani
voor eenige weinige menfehen, maar ook voor
het algemeene welz::n, dat den kinderen eene
goede opvoeding gegeven worde. Daar nu de
ondervinding leert, dat de ouders deze taak
of niet willen op zich nemen, of bij mangel aan
tijd, of aan genoegzame kunde, daartoe buiten
{laat z~in, zoo moet hiervoor op eene al'ldere
wijze worrien gezorgd. Hienoe dienen nu de
feholen, waarin bekwame leeraars zich moeten
bevl~itigen, om ten aanûell van ondcrwiis en opvoeding datgene te vergoe:len, wat door de ouders ~ met of buiten hunne fehuld. hieromtrent
verzuimd wordt, opdat geene d.:!r kind<'un voor
zich zeI ven en voor de maatfchappij Jèhauelijk
worden.
Gij ziet dus, waardi~e Onderwljzers! hoc veel
men aan 11 toevertrouwt en wat men al van
u verwacht. Gij zNt pkUlt;l;c,:kcders van vel,
ouders, en moet nevens, of in plaats ~ van hen
zorgen, dat de aan u toevertrouwde kinderen
10'
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",, %ooàlmige menfchen gr:vormti 'woràm, als zij,
"a/,ens hunne a/gemeefle heftemming en naar hunnen bijzonderm flans ,. behcarcn te zijn. Volgens
hunne algemeene befiemming moeten alle kinderen echte vereerders van GOD zijn naar de leer
van het Evangelie, of, 't geen op hetzelfde
neerkomt, zij moeten regtrchapene Christenen
worden; terwijl zij, naar hunnen bijzontIeren
fiand, bij voorbeeld. dien van landbewoners ,
tCrt kundige akkerliedlu, bekwame ham:werkers
enzv. , maar vooral tot· brave huisvaders moe.
ten worden opgelt:id. Alles, wat nu hiertoe noodig is, alles, wat uwe vnit, ter bereiking van dit oogmerk, kan bijdragen, behoort tot u\Ven post, is voor u pligt. Vraagt
dus nooit u zelven • wanneer gij den post
van Schoolleeraar zult ar.nvaarden: heeft mijn
'J.'otirganger ook tlit of dat in deze zijne b/'tlekking gedaan? Doet dit nimmer met oogmerk,
om niets meer te doen, dan h~i verrigt heeft:
want D;logelijk is hij, ten aanzien van de ver.
vuIling zijner pligten, in vele opzigten te kort
gefi::hoten. Zijn doen en laten kan, en moet,
u dus nooit tcu regel voor uw gedrag verHrekken; maar gij moet u fteeds het ware dod van
uwen post voor den geest brengen, en lil twijfelachtige gevallen, wat er al of niet toe behoore, n zelvf'n vragen:
I. Is het noodlg of fluttig , dnt ik mijnll leer.
lingen t9t al datgene opleide , 'Wit art oe zij
be{femrJ z~;n? En:
2. Kan iemand. die de 'Verdschte wltbaorlzeit/ ,
kunde en 'Voardif.lltid bez;t, mits daartoe
de behoor/ijle 'Vlijt alln'H'enrietidc, dit "erf'igtenl

Moet
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Moet gij hierop een toeftemmend antwoord
geven, dan IUdt het ook geen en twIjfel f of dat
gene, wa&l'over gij in bedenldng flondt, behoort
tot uwen po'st, en is dus voer u pligt.
Eerwaardig e:J gewiGtig, derhalve, mijne Vrien.
d.::n! is de u a:mbetrouwde post, en gij kunt
er niet genoeg over nadenken, om u zelve, ter
behoorlijke WRfi!neming van denzelven , tot ijver
en naarfligheid op te wekken
Ik zal u hier eenige gedachten over de waarde
en het gewigt van het fchl)'llleeraar· ambt medealee1en, wellce ik u rade, dikwijls en met
allen ernst ter harte te nemen •
. Ik ben SchtJtJlleeraar; dat wil zeggen: ik bell
door mijne Overheid aangefleId of toegelaten;
800r de Gemeente :-'ezoldigd, of door hen, die
mij hunne kinderen toevertrouv/en, voor mijne moeite beloond, en beb mij plegtig verbonden, om een Onderwijzer te ztin va.n nut.
tige waarheden en van ware wijsheid en godsvrucht - niet Oechts bij eenigc weinige kinderen, maar bij eelle geheele fchool, waarop het
getal der afgaande!! f~eeus door nieuwe aanko.
melin~en vervuld wordt.
Hoe grooter dus de
menigte mUner fcholieretl zij, zoo veel te zwaar.
der is mijne ver:mtwoording.
Ik bell Schoo!l#eraar; dat beteekent: ik moet
de plaats van alle (He ouders vervullen, die
buune kinderen bii mij ter fchole zenden. Ik
moet deze taan mU toevertrouwde panden, ten
vader verLlrekkell; cien ouderen in het werk hun.
ner zedelijke opvoeding behulpzaam zijn, en naar
mijn beste vermogen trachten te vergoeden, 't
geen zij, met of buiten hunne fchuld, aan het
Qnderwijs en de verbetering hunner kinderen ver.

waar·
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waarloozen. - O! wclk e~n vaderlijk art, welk:
eene teedere bezorgdheid mott ik dan bezit*
ten '?
Ik hen School/eeraar,' dat is! de kv.'eekfcbool
van het opkomende ~efl::cht, wal;"ui~ cie toekomfiige leden der maatfchappij mCl"t~n te voorfchiin komen, is m~i toevertrouwd. Allen verwachten van mijne pogingen veel goeds: de ouders gehoorzame kinders; de heertl'l en vrouwen
trouwhartige dienstboden; de let:l'aars verf1:andige en vatbare toehoorders; de overighf!<iI onderwerpelijke en lluttige bur!!ers; de gemeente
kundige werklieden, verfiandige huisvaders, vredelievende n3buren. een~gezjnde echtgenooten.,
voor het heil hunner kinderen fieeds bezorgde
ouders; de godsdienst regl fchapene vereerders van
GOD, en getrouwe navolgers van den Verlos.
fer; en de zalige hemelbewoners toekomfiige
medeburgers en medeërfgenamen bunner zaligheid. - Zoude het l1U niet der moeite waardig
zijn, al m~inen tijd, en al mijne Ir.(jcite aan
te wenden, om aan rleze verhevene verwachtin..
gen te beantwoorden?
Ik hen Scho.lleerllar; dat is te ze/{'gen: het i.
eene mijner dure verpligtingell, om voor het geluk der mij aanbetrouwde kii'lderen te zorgen ..
Ik moet hen, om zoo te fpreken,. op de handen
dragen, opdat zij hunnen voet aan geenen fteen
fiooten, Z~j zijn niet flechrs van eelle aardfche, maar ~an eene IlO/{' ve:!l hoogere afkomst:
GOD, de eeuwige, oneilldil!e, aal, biddenswaardige Ml1jesteit is hun Vader, zil ziin ziine ge.
liefde kinderen. ,Mij is de taak opged\"a~en, om
hun derzelver hooge afkomst, verhevene be!1:em ..

mini, hunne uitmuntende \vaarde, h'Ull1cn He-

mel..
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melrchtn Vader te leeren kennen, RUB zijnen
heili~el1 wil bekend te maken, en het rijk der
zaligheid te verkondi~ell. 0 I hoe heilig moet
ik dan zelf niet we~tn, om ia de hand der
Voorzienigheid, ter bevordering van het heil
van zoo velen, een nuttig werktuig te zijn!
Ik ben Schoolleerflar ; dat beteekent: mij is een'
fch~t ter bewaring aanbevolen, duizendmaal dier.
baarder, dan alle fdiatten der wereld; te weten:
het uitmuntendfte fchepfe! der aarde, welk de
Schepper te voorfchijn bragt, dat zijne beel:ltenis draagt, een meester(1:uk zijni!r wijsheid en
een treffend gewrocht zijner vaderlijke goedheid
is. liet zijn de kinderen dus, die in de oogel!
van GOD zeer vele waarde aezitten, en waarop
onze Zaligmaker reeds zijne leerliIigen en tijd.·
genooten wees, toen Hij zeide: Wordt gelijl
de kinderen: 'Want .r,un ;s het Koningrijk der lIeme/m. Het is, derhalve, mijne taak, om dezen
kostbaren fchat, deze beeldtenis des Eeuwigen,
ongefchonden te' bewaren, door liefde omtrent
GODS uitmuntend fchepfel in ~nijn hart aan te
kweeken , achting omtrent de nog onbedorvene
menfchelijke natuur, en gevoel vcor kinderlUke
opregtheid en onlchuld te koesteren, en door bij
dit alles innemende infchikkelijkheid, zaclmtar:1ig.
beid, minzaamheid, en eelle waardige behandeling van de mij toevertrouwde panden te voegen. Hierdoor zal ik het voetfpoor van onzer
;tI kr Leeraar en Meester volgen, die, ook in de
behandelIDg van kinneren , de beminnenswaardigfte üjde van ziin verhevc:n karakter aan ons verloonde. - Kail ik dan wel te! waakzaam en re
zorgvuldig wezen, om, ook in dezen, mijnen
puit n~l' Dehoolcn te vervullen'

Ik

16

Over den post eens Schoolleerlla ..·s.

Ik ben Schoolleeraat' ; dat is: aan mij. is de
bewaring van den t(;IiTel der deugd", in de harten der kinderen r,eUicht, toewl'trouwd. Ik
moet dus zorg dragen ~ dat d,~"c Goor niets verontreinigd worde; dat het za::td de: rlcugd, dat
in de harten m\inel' j('u~dige kweckdillgen verborgen ligt, niet v~7r(V.kke, m:!ur zich, zonder
nadeel voor hen zchen, ontwikkcle, en zonder
verhindering groelje', bloeii~ cn r~ip worde voor
eene eindelooze, gelukkige eeuwil1:11Cid. Hoe
deugdzaam, hoe rein van zeden moet ik 11\1
zelf niet zijn, om dezen tempel der deugd, in
de harten .ter kinderen, in deezelfs oorfpronke.
Iijke zuivel'beid te bewaren 1
Ik ben School/,~raar, eindeJijk ; dat wil zeggen: ik moet, overeenkomfti~ m~inen post en
belofte, de leidsman en reisp;enoot zijn van ve·
Ie jonge lieden, op d:!n gevaarlUken togt naar
bun eigenlijk vaderland bier boven. Jk moet
hen den naasten en zekcrf!:en weg ten hemel
wijzen, en hen door mijn voorbeeld en mijne
lesfen lust en moed inboezemen, om met mij~
in weerwil van alle hindernisfen ., onvermoeid en
tlaudvastig op denzelven voort te l1:reven tot den
eiude toe. - Wee mij, derhalve. W3nnel!r ik
een blinde leidsman ben, en dubbel wee! indien
ik imtr.er der jeugd ten verleider worde 1
Vatten wij nu alles, wat wij tot hiertoe, om.
ttent den post eens Schoolleeraars , gezegd bebben. te zamen, dan zult gij, mijne vrien den!
toel1:emmen, dat dezelve een der eerwaardigl1:e en
,ewigtigl1:e is, die immer op a:lfde beftond. Immeri, glj zijt, zoo als wij zap:en., onderwijzers
in nuttige waarheden, van wijsheid en deugd;
plaatsbekleeders van vele ouders; verzorgers van

de
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de kweekfcbole uwer Gemeente; bevorderaars
van lIet geluk der 11 toevertrouwde kinderen;
bewaarders van de beeldtenis des Eeuwigen;
opzie1ers van den tempel der deugd, en leids ..
lieden en voorgangers uwer leerlingen op den
weg ten Hemel; en bet zijn alle deze onder.
fcheidene betrekkingen, ten aanzien van welker
behoorlijke vervulling gij de ftipdl:e nnauwgezet.
heid moet in acht nemen, wilt gij u zei ven voor
GOD en menfchen niet verantwoordelijk fiellen.
Dan, laten wij nu ook eens zien:

'IV"'"

Wat een Schoollteraar te vreezen hebbe,
neer hij zijnen post, door eigene [chuld,
niet 'Wel 'Waarneemt.
YerdruUing en benaauwdheid is lut deel 'Va"
/I//e ziele des metifchen , die het kwade 1verkt ( • ).
Gij bedrijft een zeer groot kwaad, wannt:er g~i deo
u aanbevolen post niet naar waarde vervult:
want gij wordt een meinëedige, en ondankbaar
Jegens GOD, die u tot zulk een eerwaardig en
gewigLig ambt geroepen heeft; ongehoorzaam jegens uwe overheid, welke u deszelfs getrouwe
waarneming zoo zwaar op het harte drukte; on·
regt vaardig omtrent de ouders uwer fcholieren
en uwe geheele Gemeente, omdat gij het fehool.
geld en and(!r inkomen, daar aan verbonden,
tot uw onderhoud geniet, zonder het te verdienen, en dUl> eenen heimelijk en diefftal be·
gaat; en eindelijk, J!ij wordt een openbaar bedrieger uwer kweekelingen, overmits gij hen, in
plaats van bUil geluk te bevorderen, een onher.
ftelbaar nadeel toebrengt. - Zonder ,oud en z;!.

(.) B.o.,i",. 11: g.
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ver kan men voor tijd en eeuwigheid gelukk~g
z\jn; doch dit kan men niet worden, zon~.er
dat men door onderwijs en opvoeding tot wijsheid en deugd opgeleid is. De tijd der Jeugd
is hiertoe bijwnder gcfchikt; dezen moet gij u
dus ten nutte maken, of hij is voor u onherToepelijk verloren. Doet gij dit niet, en moet
gij het u zelven w~jten, dat de 11 toevertrouwde
kinderen tlechte menfchen worden, dan brengt
gij hen een nadeel aan de ziel toe, waartegen
het verlies van alle aardfche goederen niet kan
opwegen: 'Want, 'Wat baat het den mmseh, ZO()
hi j de geheele 'Wereld 'Wint, en fc/;ade aan zijne
ziele lijdt C·)?
Onderfielt eens, dat flechts één enkeld kind,
èoor de verkeerde waarneming van uwen post ot
op den weg der ondeugd geb ragt wierd, hoe
groot ware dan dit verlies, en hoe zwaar uwe
verantwoording! Een kind van GOD tot eenen
vijand van z~jnen Hemelfchen Vader op te leiden; zijne onfchuld zoek te brengen; het uit ..
muntend beeld van zijnen Maker te misvormen;
zijne deugd te bezoedelen, en hem, in plans
van op den weg ten Hemel, op dien van zijn
eeuwig verderf, te brengen. - O! hoe onbegrijpelijk moe~ielijk zal het u vallen, om ten dage
des regtvaardigen oordeels deze uwe rekening
goed te maken! En dit is no~ niet alles. Hoe
velen, helaas! kan één enkelde booswicht op den
'Weg der ondeugd met zich fiepen! Tot hoe vele
zonden kan hU anderen, als jongeling, echtgenoot,
vader, of dienstknecht, door zijnen raad en door
zijn voorbeeld, niet verleiden! Hoe dikwijls wordt,

daar(.) Mattb. XVI: s6.
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èaarenboven, de ondeugd van ouders tot op kinderen en kinds- kinderen, ja tot op verfcheidene
geflachten , voortgeplant! Met één woord, het
heer der rampen is talloos, welk de ondeugende
levenswandel van fIechts één enkeld kind kan doen
geboren worden; en moeten nu niet alle deze
onheilen op uv:e rekening gefIeld worden, wan[cllUIt! , verwaarneer gij uwen post, door eigen [clwIt!
loost '? Vht
V.,r~t hebt gii nu anders te \'(!!'wachten,
loost'?
v~r\vachten,
dan verdrukking en benaauwdheid in dit leven,
en, zoo gij u niet in tijds beKeert. een allerver.
fchrikkelijkst lot in de eeuwigheid!
Zoo rampzalig zijn de gevolgen eener flechte
en verwaarloosde opvoeding! Maar, befchouwea
wij nu ook:

Wat een Schoolleertlar te hopen en te 'Ver·
'Wachten htbb~, 'wanneer hij zijnen post,
overecnkomflig den Godde/ij
Goddelij ken 'Wit,
getrouw ?yaarneemt.
De verlichte PAULUS getuigde reeds, dat hee,..
lijkheid, eere en 'Vrede het dcel zijn 'Van lede"
menseh, dilJ het goede ?I'erkt (.). Een braaf
Schoolleeraar , die zUnen post wa:udiglijk vervult, fiicht veel goeds Hij oefent zich onophoudeIUk in geduld, zacbtmoedigheid,
zachtmoedigheid, liefde,
nederigheid, zelfverloochening, en in zijn ver.
trouwen op GOD, en dus lh~;~ft hij op den weg
zijner eigene volmaking gd1:adig voort, ten einde daardoor een meer en meer vol'1laakt voorbeeld van deugd te worden, eri anderen,
nnderen, door
lesfen en voorbeeld tevens, te leeren. Mij trac~tl

mI'
( .) R.~fII. 11: UI.
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met onvermoeide vlijt, zijne eigene heiliging
meer en meer te voltooijen , ten einde in de hand
van GOD een gepast werktuig te zijn ter zali.
ging van velen
Wanneer hij zijnen post behoorlijk waarneemt, leeren de aan hem toev, rtrouwde kinderen hunnen besten Vader, hunnen
liefderUken Zaligmaker, en het rijk der zalige
onfierfelijkheid kennen, en daarnaar alleen te
fireven: zij leeren , door hem, den weg kennen,
die ten Hemel leidt , - bewandelen dien, door zijn
voorbeeld aangemoedigd, met te meerder lust, en
worden door zijne, door GOD gezegende, pogingen, gefchikte voorwerpen voor een waal' geluk
in dit leven, en voor het genot een er nimmer
eindigende zaligheid aan gene zijde des grafs.
Betracht een Schoolleeraar zijnen pligt, zoo als
het behoort, dan blijft het goede, dat hij werkt t
nict alleen bepaald tot den kring zijner leerlingen, maar het deelt zich. gelijk een welriekende
balfem, aan anderen mede, naarmate hunne varbaarheid minder of meerder is, en zoo wordell
zijne kweekehngen zoo wel achting - als navol~ingwaardige voorbeelden, voor anderen, met
welken zii verkeeren.
Vooronderflellen wij eens, dat een ~choi)l
leeraar , door eene getrouwe waarneming van ûjq
ambt, het met een kind zoo ver bragt, dat bet
GOD vreesde, en bij dit· beginfel van god~vrucht
tot aan zUn einde volhardde, hoe veel voordeels
zou dan hieruit niet voor hem zelven. eh hoe
veel goeds voor ;lnderen geboren woroen ! Niet
alleen, dat zulk een kind voor de rampzalige
gevolgen der zonde zoude bewaard blijveu: maar
(Jok tÎeszelfs voorbeeld van deugd, in welken lt~~d
het ook geplaatst zij, zal nudeIen ter uaVllif;il:g
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~pwekken. Bij voorbeeld: heeft het de fchool
verlaten, en moet het als een jonge knecht onder andere dienstboden verkeeren. zal dan niet
ZiJne godsvrucht, die zich in al zijn doen en
laten vertoont, - zijne aandacht bij het mor!';en·.,
middag - en avondgebed, - zijne getrouwheid in
het waarnemen van de belangen zijns meesters.,z~ine afkeuring van, en z~in blozen bij, ieder
ijdel en zondig gefnap, en zUlle verwondering.,
hoe of men deze of gene, ongeoorloofde, daad.,
daar GOD toch alles hoort en ziet, bedrijven
durft zal dit alles, ten minlte bij den eeIl
of ander, met eenigen indruk ten goede te weeg
brengen? Naarmate hij in jaren vordert, zullen
zijne lcslèn en zijn voorbeeld onder de overige
dienstboden meerder kracht verkrUgen, en op
hen nadrukkelijker werken. :.woet hij nu als volwasfen mal~, gelijk in jaren., met en onder andere
dienstboden verkeeren, dan zal h\i de gefprekken, waarover hij te voren alIecH bloosde, onder zijne mededienstboden voJf1:rekt niet langer
dulden, en nu ook zijn voorbeeld, bij gelegl"nheid., door goede les fen en vermaningen aandrin~
gen. Ook zal z~ine meerdere kunde hem een
grooter aanzien bij hen verfchaft~n, en hij zal
zich thans niet meer alleen verwonderen over het
verrigten van deze of gene flechte daad: maar
z~in rang onder de overige dienstboden of medgezellen, en zijl'l.e godsvrucht, zullen het hem
ten pligt maken, om dezen, bij gepaste gelegenheden, ronduit de waarheid te zeggen. Hij zal
hen, bii voorbeeld, toevoegtn: " Weet gii niet.,
" dat GOD, die alles ziet en hoort, zulke g;:Jprek" ken en al dit zot geklap verboden heeft ~ Weet
" gij niet, dat leugenachtige lippen den Heere een
B 3
" i ru -
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" gruwel zijn'? dat Hij de oogendienaars haat?
" dat ongerrouwheid in den dienst zijns Heeren
,,' een dief{l:al is ~ dien men weder moet vergoe" den'( en dat gij alles, wat gij niet wilt, dat
" aan u gefchiede, ook niet aan anderen doen
" moet'? enz." - De kring ~ waarin hij tot dus
verre, door zijne lesfen en gedragingen, veel
goeds werkte, zal zich nu ook, van langzamerhand, uitbreiden tot zijne naburen ~ waarvan, welligt, de een of ander zijn voorbeeld zal volgen,
en van hem leeren , watzijll pligt zU.
Deze verfiandige en godvreezendc knecht kan
overal te regt komen; wordt ook v,rel eens zijn
eigen meester, en yerkrijgt mogelijk eene boerderij ~ of geraakt tot eellen of anderen fland,
waartoe hij verfckleiden dienstboden, knechts of
1Verklieden noodig heeft. Nu flaat hij eerst op
z~in regte fiandpunt ~ van waar hij veel goeds
verfpreiden kan; en het zal ook niet lang duren,
of zijne huishouding bevindt zich in zulk eenen
goeden flaat, dat dezelve aan z~jneburen, en
allen, die haar van nabij kennen, een navol.
genswaardig voorbeeld kan opleveren. Zijne eerfie zorg, bij derzelver oprigting ~ beflaat in de
verkrijging eener deugdzame huisvrouwen "fan
brave dienstboden; en gelijk hU l'teeds zijne godsvrucht in zijn eigen hart tracht te bewaren en
te vermeerderen ~ zoo zal hij zich ook bevlijtigen, om dezelve bij allen ~ waarover zich zijn
gezag als huisvader uitfirekt, te verwekken eu
uit te breiden. Des morgens, voor dat de arbeid begint, en des avonds. wanneer hij geëindigd is, roept hij alle de zijnen te zamen; ver·
heft zijne fiern in een ootmoedig gebed tot GOD,
den Gever alles goeds, en leert hen alzoo met
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hart en mond bidden. Nooit gevoelt hij de
waarde eeas huisvaders !l:erker, dan wanneer hij
de zijnen voorgaat, en hen ten aanzien van GOD
en zijnen wil onderrigting geeft. Zelfs onder
den arbeid geeIt hij hen ver[cheiden nuttige les~
fen, en leert hen, hoe men alles ter meeste eer~
nn GOD verrigten kunne. Hij kent de heilzame
werking van het godvruchtig gezang, en zingt
hierom, onder zijnen arbeid, dikwijls met de zijnen een vrolijk lied. Den zondag beCchouwt hij
als zeer heilig, en gedoogt op denzelven geenen
arbeid, welkcnliefde en noodzakelijkheid niet ge.
bieden. Hij blijft den verderen tijd, die van
den openbaren eerdienst overfchiet, te huis; gaat,
zonder gewigtige reden, niet naar de herberg, en
weet zijne huisgenooten, zoo door het voorlezen
van het een of ander gedeelte uit een nuttig boek,
door godsdienfHg gezang, en door vragen en gefprekken over de b~igewoonde godsdienstoefening
en gehoorde leerrede, als door leerrijke verhalen
en andere nuttige zaken, zoo aangenaam te onderhouden, dat zij zelfs ongaarne hun vermaak buiten
's huis zouden zoeken. Vloeken, kijven, lasteren,
of andere, den Christen ontëerende, gefprekken
worden door hem nGoit onder zijne huisgenooten
geduld. Met zijnen arbeid is hij meestal zijne
buurlieden vooruit: want alle de zijnen venigten hun werk onder zijn opzigt en naar zijne
aanwijzing, en daardoor met lust en in eene geregelde orde. Hij befchouwt zijne kinderen, die
bem GOD gefchonken heeft, Jls dierbare panden
zijner huwelijksmin , door de Voorzieni~heid aan
hem toevertrouwd, om hen voor den Hemel op
te voeden; en verwaarloost dus niets. wat hij
dien!l:ig oordeelt, om hen tot veriland en deugd

i 4

op

"4

Ove#' iltn post eens Scn!Jolleeraars.

0"1' te leiden. Voor dat zij de fchool betreden,
worden zij daartoe door hem zorgvuldig voor.
bereid; en zijn z~j daarvoor vatbaar, dan zendt
hij hen onafgebroken derwaarts, verkhtart en
bevestigt, door zijn onderwiis en voorbeeld, het
goede, dat zij aldaar geleerd hebben, en draagt
op de meest mogelijke wijze zorg, dat zij ook
daarnaar handden. En, inderdaad, men be.
fpeurt ook in hun gedrag de duidelijke kenmer.
ken van de gelukkige gevolgen der opvoeding
eens verflandigen en deugdzamen vaders.
Het is echter- niet nlleen in zijnen huisfdiiken
kring en onder zijne bloedverwànten ~ maar -ook
onder zijne buren, dat de brave Schoolleeraar ,
door gepaste onderrigting, door goeden raad,
door een loffelijk voorbeeld en liefderiik hulp.
betoon, veel goeds te wege brengt. Zich door
infchikkel~ikheid, goedhartigheid en nederigheid
kenmerkende, en zoo geheel buurfchappelijk zUn.
de, zoo als z~ine buren zich uitdrukken, vol..
gen velen, de een meer, de ander minder, zijnen raad. en allerwege ontdekt men de ken nelijkfle [paren van het goede, dat hU onder hen
gewrocht heeft; zoodat godsvrucht. zindeEjkl1eid, vlijt en orde in hunne bezigheden, wel..
tevredenheid, blijmoedigheid, bezorgdheid voor
de opvoeding der kinderen, en bereidwilligheid,
om elkander in nood bij te flaan, aanmerkelijk
onder ",",en toenemen.
Ook zelfs na z~in gelukkig verfcheiden van
deze wereld houdt hU. naar alle waarrchijnl~ik.
he.d, nog niet op, onder de menfchen veel
goeds te nichten. Ziine kinderen, die hU met
zorg ter deugd opleidde, zullen VCi'moed:.:Jiik
zoo blijven denken en handelen, als zij van hnn-
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nen vader leerden; en dus werkt deze, wanneer
zijne kinderen naderhand tot eene bel1:emmin;;
geraken, door ieder kind, in eenen bijz(lnt~l!ren
kring, zeer veel goeds. Elk kmd k:1ll d:m een
fialD van een nieuw, godvreezend hu;sgezill wor.
den: want ook zU zulle!! ten aanz]cn van de opvoeding het uitmuntend v(l~rbecJd huns re::ds
zaligen vaders volgen, en het goede, dat zij
dan , dikw~j1s onder het l~ortel1 van ecnen traan van
dankba~rheid, aan hunne k:nc~eren van hunnell
grootvader vertellen zullen, z:11 op derzch'er gevoelige hllrten krachtdadi f; werken, en he~1 aan..
fporen, om z~in roemrijk voorbeeld met meed en
lust na te volgen. Zelfs doet er zich niet w~inige
hoop. op, dat' ook deze kinderen deri weg, hen
door derzelver ouders en voorouders :l:!l1gewezen, zullen blijven bewandelen, - in nieuwe
kringen wederom veel goeds zullen te wege
brengen, en alzoo eene godvruchtige n:;.lo:omelingfchap achterlaten, die ook nu, op hare
beurt, geluk en zaligheid rondom zich verfpreiden zal. - Gij ziet dus, m~ine Vrienden! hoe
veel goeds één enkeld welopgevoed kind aller'\Vege, ja, COD weet! onder hoe vele honderdduizend. menfchen, door boe vele geflachten en
eeuwen eler wereld, werken kan (.). En wie
hielp nu, naast de ouders, onder den Godde..
)~lken bijl1:and, da~lrtoe den grondflag leggen f
Wie anders, dan de Schoolleeraar , die door de
Voorzieniglleid tot een werktuig gebezigd werd,
Oll} het vctfiand en hart van dat ééne kind zoo
te
( ") Men vindt hiervaD een trelrend 'Voorbeeld in bef
hujsgezin van (lcn blaven TOBI4S. Tob. XIX: 11.
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te vormen, dat het in kennis en deugd opgroei.
de. en daarin meer en meer volmaakter wad.
Zoude nu nict een regtfchapen Schoolleeraar
zoo veel zegen van GOD op zijnen arbeid mogen
verwachten, dat onder de kinderen, die jaarlijks
de fchool verlaten, er ten minfie één enkeM waarlijk verfiandig en godvreezend kind gevonden,
werd, dat, even als het gefchetste, ook zoo
veel goeds werken zal 'I Zoude hij niet aan meertieren zijner leerlingen zoo veel gewonnen heb·
ben, dat zij, fchoon minder in kennis en deugd
gevorderd zijnde, echter zulke men[chen wierden, die ook GODE behagelijk denken en handelen'i Zoude hij niet bij dezulken, die hij niet
geheel en al had kunnen verbeteren, cn op de
paden van ware deugd geleiden, door zUn onderwijs en opvoeding niet zoo veel hebben te
weeg gebragt , dat zij niet dien trap van boosheid bereiken, waartoe zij anders zouden opgeklommen zijn, en dus minder fchadelijk en hin.
derlijk voor de uitbreiding van het goede worden'l En wanneer dit gefchiedt, wie zal dan al
het goede berekenen, dat de regtfchapen Schoolleeraar fiichten kan? En hoe geheel moet niet
eene Gemeente, binMen weinige jaren, ten goe.ie
veranderen, die op zulk eenen Leeraar kan bogen! Blijkbaar, en tot verbazens toe, ontwaart
men dit in zulk een Dorp, dat voorheen door
eenen flechten Schoolmeester bediend werd, en
na hem een en braven , regtfchapen Schoolleeraar
verkreeg, die den openbaren Leeraar van den
Godsdienst zoo juist in de hand werkte, en door
dezen op alle mogelijke wijze onderfteul1d werd.
In zulk een Dorp zal men, door de edelaardige
I>emoeijinien van dezen verdienfielijken man, in
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het vormen der jeugd, den verderfelijken lediggang, de fchandclijke ondeugden van onkuisheid,
dronkenfchap, lasterzucht en anderen, na verloop van een aantal jaren, aanmerkelijk verminderd vinden, en daartegen veel meer vlijt, orde,
vrede en~ eendragt , - veel meerder wedenijdfche
liefde en dienstvaardigheid, - veel meer godsvrucht, zelfs verloochening , nederigheid, belangloosheid, zachtmoedigheid, lijdzaam beid en blijde verwachting eener betere tvckomst, allerwege
onder des zelfs bewoners zien heerfchen. - Het
is dus middagklaar , dat een braaf Schoolleeraar ,
die zijnen post behoorlijk waarneemt, onder
GODS zegen, onbedenkelijk veel goeçls te weeg
brengt.
Laten wij nu eens. zien:

Wat zulk een braaf, 'regtfchapcn Leeraar
der jeugd te verwachten hebbe.
En wat kan een man, die alle zijne krachten
infpant, om rust en genoegen rondom zich te
verfpreiden , - die GODS heiligen naam eerbiedigt,
en zijne eer ge!l:adig bij anderen tracht te be.
vor61eren , - die alle zorg draagt, om de harten
der jeugd onbefmet te bewaren, en tot de ge.
nieting van eindeloos geluk op t~ leiden - wat
kan zulk een man, wat kan zulk een Schoolleeraar , naar de Goddelijke toezegging, anders
verwachten dan vrede, blijdfchap en zaligheid 9
waarvan hem zijn geweten ieder oogenblik in
de getrouwe waarneming van zijnen post, en elke oplettende befchouwing van de heilrijke ge.
volgen zijner onvermoeide pogingen, verzekert'
liJImers, wanneer hij het oog l1aat op de vlijt,
de
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de oplettendheid en elke goede gezindheid zUner
leerlingen, waardoor hij hopen kan, dat zijn
gefirooide zaad in eene vruchtbare aarde gevallen zij; wanneer hij hoort, dat z~ine voorgaande
fcholicren zich Wé'l gedra~en, en GOD danktil
voor de goede lesfen , die zij van hem omvangen hebben; wanneer hij ontwaart, dat de gehoorzaamheid der kinderen jegens hunne ouders,
de getrouwheid der dienstboden omtrent hunne
meesters en vrouwen, de belangeloosheid, infchikkelijkheid, werkzame liefde jegens den naasten, en rust en weltevredenheid onder zijne
medeburgeren meer en meer toenemen; wanneer
hij in cie huizen, of b~i Gen arbeid in het veid,
in vroliike liederen, die hij hen in de fchool leerde, GODS lor hoort zingen; wanneer h~i verneemt, dat hier en daar, bij elke gelegenheid,
en inzonderheid in de lange winter - avonden,
veel uit de gefchiedenisfen des Bijbels van GODS
magt, w~isheid en vaderl\ike zorg voor de menfchen verhaaid wordt; wanneer woorden en daden hem verzekeren, dat ée eenige ware GOD,
en zijn hoogstgeliefde Zoon, onzer aller Zaligmaker, nu meer in geest en waarheid vereerd
wordt; wanneer hij, eindelijk, e~nen blik in de
afgelegen toekomst werpt, en in den geest, bij
voorraad, de fchoone vruchten befchouwt, welke anderen !log van zijne zorg en moeite kunnen, en, zoo hij getrouw blijft tot den einde
toe, eenmaal, in de eeuwigheid zcl)er zullen inOOlrsten •. _. O! dan [maakt zulk een braaf School.
lee~aar reeds hier beneden eenen vreoe, eene
blijdfchap en zaligheid, welke alle bevatting te
boven ~a3t.
Dan t deze [ehat is Biet alleen zijn deel in zlin
ie-
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leven, maar ook in zijnen dood, wanneer hij aan
zich zei ven omwaart, of hem door anderen herin-

nerd wordt, dat het oogcnblik nadert, waarop
hij den tol der natuur zal moete!l betalen: dali
is zijne ziel geheel vol van deze en foortgeIUke
gedachten: ., GaDE zU dank! Ik heb dan mijnen
" loop voleinrli~d, en zal wel ras den lhUdgefhe" den hebben! Dikwijls ~ weI is wasr, ftruikelde
" ik op mijnen weg; doch ik heb ook mijn bfS~
" gedaan. om mijne fouten weder goed te maken.
" Naar gelang ik in jaren vorderde, beUverde
" ik mij te meer, om mijne belofte getrouwelijk.
" na te komen, en de jeu~d tot GOD harèn Vadet
" te brengen. Dit was altijd mijn vurige wensch
" en mijn erafiig pogen; Velen mijner leerlin·
" gen zijn mij reeds in de, zalige eeuwigheid
"voor~egaan
Daar vergeten zij gewisfelijk mij" ner niet: want ik beminde hen, en genoot
" hunne wederliefde; en dus bidden zij onge·
" twijfeld voor mij, om eene gelukkige ontbin.
"ding. Weldra zal ik hen volgen, en de harm..
" hartige GOD, dien ik fieeds getracht heb ge.
" trouwelijk te 'Jienen ~ zal mij nu ook de kroom
" der regtvallrdigheid toereiken, welke Hij be" loofd heeft aan allen, die Hem liefhebben. " Ik zal deelgenoot zijner hei!dijkheid, mede" erfgenaam zijner zaligheid zijn!" Onder deze
gedachten verlaat zijne ziel hare aardfche hut.
en fiijgt hemelwaarts naar de woningen des lichts,
naar het huis haars Vaders, om aldaar eeuwig
gelukkig te zijn.
Dan, wie kan den vrede, de bIijdfchap en de
zaligheid fchetfen, welke deze beminnelijke ziel~
die 'wo velen GOD kcrde ~CllnCI1 en liefhebben,
aldaar geuieten zal1 GWI oog, z;cgt de Heilige
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Schrift, heeft het gezün, geen oor heeft het gehoord, noch immer is het in 's menfehen hart opgeHommen. wat 000 bereid heeft roor de genen, die
hem liefhebben (.). Maar dit weten wij, dat die
tien wil des Vaders doet, ingaan zal in het Koning~ijk der Hemelen (t); dat zij, die det/ze/ven
zullen gedaan en geleerd hebbm, groot zullen
genaamd worden in het Koningrijk der Hemelen (§); en eindelijk, dat de leeraars zullen
blinken als de glans del uitJpanfels , en die er
"Je/en regtvaardigen, gelijk de /larren, altoos en
eeuwig (+). Welk een bijzonder genoegen, welk
eene zalige vergelding zal, bovendien, den regtfchapenen Schoolleeraar niet ten deele vallen, wan.
neer hij in het rijk zijns Vaders zoo velen van
:zijne kweekelingen 1l:roomen van zaligheid ziet
tO,evloeiien, en eene geheele fchare zijner herrezene fcholieren op den algemeenen oordeeldag ,
hem nog openliik danken, omdat h~i hen den
weg ten Hemel leerde kennen en bewandelen!
'Wanneer gij nu dit alles, mijne Vrienden! be.
hoorlijk ter harte neemt, dan zal in u meer en
meer de begeerte ontbranden, om niet alleen te
weten, Wilt een SchoolJeeraar zijn, wat hIj weten
en doen moet: maar gij zult ook alle mogelijke
vlijt aanwenden, om de noodige eigenfchappen,
kunde en bekwaamheid eens waardigen Schoolleeraars te verkrijgen, en alle de overige pligten
van uwen post te vervullen. Om deze reden
heb ik mij ook breedvoeriger bij het voorgaaJlde

op(*) Open'b. VII: 17.

(t) Matth. VlI: ~I.
(s) Matth. V: 19.
( -1-) Da"iel Xll: 3.
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opgeIlouden , dan ik in het vervolg b~i
opgehouden,
b\j vele andere ftukken zal doen; hetgene zij, die weten,
hoe veel er van den goeden wil afhangt, mij
mJJ
'Wel
wel ten goede zullen houden.
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Ove,. de
v~!'dscllt 'Wordende
'WortlentIe natuur/ijlt,
tie 'Vereisc",
n.'uur/ijk,
tigerr.fchIlPpen.
tigenfollllPpen.
Een Schoolleeraar
Scboolleeraar moet, vooreerst, bet
het vol
vol...
zjjne zintuigen, eene goede,
komen gebruik van zijne
duidelijke uitfpraak en een gezond ligchaam
ligcbaam be.
bezitten: want een doof of zeer hardhoorend
hardhoorend,, een
bijziend of half blind man is niet in (laat,
naat, om
een aantal kinderen in orde te houden, of be.
behoorlijk te onderwijzen. Mangelt het hem aan
cene
jl;oede uitfpraak, dan kunnen zij hem niet
eene ~oede
duidellik
duidel\ik genoeg verftaan , hooren hem niet gaar
gaar-..
ne (preken,
fpreken, en leeren dikwiils van hem het gege.
brekki~e
brekki{!:e in dezen. Eindelijk, is h~i
h\i niet gezond
bij ziinen arbeid in cic
~e
van ligchaam, daa kan hij
fchnol niet naar bebooren
behooren verrigten. en is zelfs
fomt\jds ve'rdrietig
verdrietig en
fomc\ids
eR knorrig, iets. hetwelk aan
volflrekt hinderlijk is. Ook
een goed onderwijs volftrekt
be..
moet hij geene zoodanige ligchaams. gebreken bezitten, die hcm
hem in liet
bet oog
OOI der
dcr kinderen belagche.
belagcbe.
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lijk of befpottel\ik kunnen maken; want bij zulke
gebreken valt het ~ onder eenen hoop kinderen ~
die zoo veel naar het uiterlijke zien, zeer moeijeli~k, om het noodige oN.tzag te bewar.en, zonQer hetweJke de beste poglllgen, ter hunner on·
derw~izing en verbetering, ten eenemale vruch ..
teloos zijn.
Ten andere moet een Schoolleeraar van een
gezond verftand., en van de lloodige vatbaarheid
voorzien zijn. Hij behoeft echter d~2rom juist geen
groot geleerde te wezen, noch eene uitgebreide
kennis en doorzigt in de wetenfcbappen te bezitten; maar om nuttig voor zijne fcholieren te
worden, is een natuurlijk, gezond veraand on..
entbeerlijk. Zonder dit zal hij een armhartig
Schoolleel'aar wezen, en, dat nog erger is, altoos bliiven: want bij een van nature dom mensch
is aHe hoop op verbetering verloren, en de voor·
treffelijkae aanwijzingen, die men hem geven kan,
Z~ill geheel nutteloos, omdat hij ze niet kan begrijpen, en nog minder ten uitvoer brengen.

Over tie zedelijke eigenfohappen.
I.

Godsvrucht.
Een Schoolleeraar moet een godvruchtig man
zijn ~ wien de bevordering van Gons eer en bet
geluk van zijnen naasten boven alles ter harte
gaat; en dit wel om de volgende redenen:
I. Omdat het den Schoolleeraar , zonder gods ..
vrucht, doorgaans, aan getrouwe en onvermoei.
de vlijt, aan fiandvastig gedlllà, aaD ware lief..
do
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de omtrent ziine leerlingen, en aan zachtmoedigheid zal ontbreken, en h~i, zonder deze eigen..
fchappen, nooit hun welzijn kan bevorderen.
2. Omdat n~i, zonder godsvrLlcht, geene behOGrlijke kennis kan bezitten van vele zaken,
welke tot eell waal' godzalig leven behooren, en
dus daarvan de jeugd, naar vereis eh , nief kan on..
derrigten.
3. Omdat de Schoolleeraar • van ware godsvrucht ontbloot, buiten fiaat is, om haar in de
teedere harte):! zijner fcholieren te planten: want
hetgeen waarlijk Vl'll harte gaan zal, moet ook
uit het hart voortkomen.
4. Omdat hij, zonder deze eigenfchap, nooit
zich zelven behoorliik kent, en dus ook zijne
leerlir.gen niet juist kan beoordeel~n, noch leeren kennen; het geen echter noodig is om heil
te verbeteren.
5. Omdat een Schoolleeraar , zonder godsvrucht,
de jeugd niet, in alle opzigten. door een goed
voorbE'eld kan voorgaan, waaraan zoo oneindig
veel gelegen is: want de kinderen buotfen doorgaans alles na, wat zij bij herhaling door anderen zien verrigten. ZOg wil, bij voorbeeld, het
kleine meisje eene naald hebben, wanneer het
de moeder ziet naaiien, en wil fpinnen, wanneer zij dit doet. Zoo wil de ldeine jongen te
paard rijden, als hij dit een Ilnder ziet doen;
en Wanneer men hem nog op geen paard vertrouwen
kan, dan moet zijn broeder of een Hok deszelfs
plaats vervangen. Gel~Jke zucht ter navolging
heeft b~j de kinderen plaats ten aanzien van zedelijke gedragingen. Behandelen de vader eN moe ..
der eenen ieder befcJ;Jeiden en vriendelijk, het
kind doet zulks ook: en zijn zij dienstvaardig.
C
ltall
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dan is het ook bereidwillig om hulp te bewij2en. Met één woord, kinderen leeren zoo denken, fpreken, oordeelen en handelen, als zij in
anderen, met welken zij verkeeren, opmerken,
inzonderheid wanneer zij hoogachting en liefde
voor hun gevoelen. Van beiden kunt gij u vau
uwe leerlingen verzekerd houden, wanneer gij
u behóorlijk jegens hen gedraagt. Velen hunner
achten u zelfs nog hooger, dali hunne eigen ouders, naardien zij "an u vertrouwen, dat gij
meerder kunde bezit, en tevens opmerken, dat
ook zij u eerbiedigen. - Geeft gij nu der jeugd
een goed voorbeeld, te gelijk met een goed onderwijs, dan bewandelt gij den zekerl1:en weg
ter harer verbetering: want leeringen 'Wekken,
~aar 'VDorbedden trekken. Den zulken , die niet
vlug en fchrander genoeg zijn, om de gronden van
(Ie waarheid uwer goede lesfen te kunnen opmerken, diene uw goed voorbeeld tot een bevattelijk
bewijs detzelven, anderen tot eene fierke overtuiging van hun gewigt en aanbelang, en fommi.gen ter aallfporing, om ook uwe lesfen te volgen.
Denkt echter niet, geliefde Schoolleeraars ! dat
'~ij uwen leerlingen een goed voorbeeld geeft,
<loor u, flechts' in hun bijzijn, voor het uiterlijke wel te gedragen, terwijl gij u voor het
~verige niet toelegt, om datgene te zijn, waar·
Voor gij u uitgeeft, namelijk, goede Christe'llen, godvruchtige en deugdzame mannen 1 De
ltinderen ontdekken weldra, of uw gedrag, in
'hunne tegenwoordigheid gehouden, met uw overig doen en laten al of niet overeenfiemme; en
ontwaren zij nu uwe vermomming, dan mistrouWen z~i u voortaan in alles ~ en uwe lesfen en
vermauingen zijn vruchteloos. Dan, dit is nog
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het ergfie kwaad niet, dat uit uw gedrag !!,eboren wordt: uwe leerlingen leeren uit uw vöor.
beeld de fchandelijke kunst van te veinzen -, gewennen er zich aan, en worden [!loode huicht:laars, waarte~en onze Zaligmaker met zoo veel
regt ~iverde, en die anderen zoo veel te gemakkelijker kunnen bedriegen en verleiden, ho~ minder men zich, zoo lang hunne vermomming onbekend blijft, voor hen kan in acht Hemen.
Wanneer dus een SchooIL'!.::raar nog nkt zoo
ver· in de betrachting van ware godsvrucht gevorderd is, dat hij zijnen fcholieren in alles tot
een voorbeeld van deugd kan verfirekken, dan
moet hij trachten, dit toppunt van zedelijke
volmaaktheid meer en meer nader te komen, en
ten minfie zoo veel vrees voor GOD en de menfchen, en zoo veel vermogen op zich zeI ven
bezitten, dat hij zich van het openlijk bedriiven
van grove ondeugden kan terughouden; want
een dronkaard, een hoereerder, een leugenaar,
een [pel er , iemand, die gaarne in de herherg
zit, onder losbandig gezelrchap verkeert, den
twist lief heeft, en aanfl:onds gereed is ~ om zicll
door flaan en fcheldwoorden te wreken - met
één woord, een man, die tot zulke verachtel\ike
ondeugden in fiaat is, behoorde zich den naam
van c!en verdienfieliik S<:hoolteeraar te fchamen.
En, inderdaad, we ik nut kan 1,ij onder een aantal kinderen, voor welke een iJecht voorbeeld het
gevaarlijkfie vergif is, ftichten, daar hij, h tgeen
hij aan den eenen kant opbouwt. a:111 dtn anderen weder afbreekt, en her gene hij met zUaen
mond leert, door zijne daden openliik lügen a
ihaft'? Dit is juist de weg, om de kinderen niet
alleen hier in den tijd, lTI:l3r mogelijk ook nog in

C

~

de

36 Over oe dgenfchtlppen eens School/eertltlT!.
de eeuwigkeid, ongelukkig te maken; en zulke
Schoolleeraars, die door hun gedrag daarvan de
bewerkers zijn, mogen te r~gt de gevaarlijkile
vijanden des menschdoms genoemd worden. Zij
verfiikken , deor hun verderfelijk voorbeeld, in
de harten van een groot aantal hunner leerlin·
gen, ieder kiemtje der deUgd, en verwekken in
hen de neiging tot de ftrafbaar!1:e ondeugden,
die zich dikwijls van het eene genacht tot het
andere voortplanten; en zoo doende wordt eene
geheele nakomelingfchap, door de fchuld van
éénen enkelen heilloozen Schoolleeraar , welligt
geheel bedorven. Niets is verfchrikkelijker, dan
dit gevolg, en niets rampzaliger, dan het lot
ee·ns mans, die zulke ijsfelijke verwoestingen in
de menfchelijke maatfchappij heeft aangeregt.
Mogten toch alle Schoolleeraars , welke zich
hieraan fchuldig kennen, dit denkbeeld der toe.
komst, die gewisfelijk voor hun nog verfeh rik.
kelijker zal zijn, dan voor die genen, welke zij
door hun voorbeeld verleid hebben, zeer diep
in de ziel prenten, en nooit de woorden van
JEZUS uit hun geheugen wisfchel1: JPie een vtln
deze kleinen, die in mij gelo~ven, ergert, het
'Ware hem nutter, dat een molenjleen aan zijnen
hals gehangen, eli hij verzonken ware in de diepte
der zee. - Wee iJien menseh, door wdken de
ergernis komt C·)! - .Alle verzuim in het onderwijs, ja de grootfte dwalingen, kan men we·
der her!1:ellen; doch nimmer kan men den indruk
van kwade voorbeelden geheel wegnemen: en
dus moet de befchouwing van zich zelven, waakzaamheid over zijn gedrag, en de naauwkeurigfte
zorg,
( .) Matth. XVUl: 6. 7.
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zorg, om z~inen fcholieren door hetzelve geene
aanleiding ten kwade te geven, de belangrijkfte
taak eens Schoolleeraars uitmaken.
Behalve de godsvrucht, die als eene hoofd.
eigenfchap kan worden aangemerkt, moet hij ook
nog de volgende vereischten bezitten:

s.
N aIJuwgezetheitl.
Wien deze hoedanigheid eigen is, die tracht
ook alie zijne pli!!ten naauwkeurig te leeren kennen. en behoorlijk te vervullen. Dikwijls beo
proeft hij zich zelven , of en hoe hij ze volbrenge; en niet flechts groote, maar ook voor
het oog geringe afwijkingen van dezelven, houdt
hij voor zoo gewigtig, dat hij zich met de meeste
zorg toelegt om die te vermijden. Wanneer glj
nu, mijne vrienden! u herinnert het geen te
voren omtrent het gewigt van uwen post gezegd is, dan zult gij moeten toe(lemmen, dat
gU dit alles verrigten, en gevolgelijk naauwgezet
moet wezen, indien gij niet veel nadeels wilt te
wege brengen, en uw eigen ongeluk bevorderen.

3·

Vlijt.
Dikwijls befchuldigt men u, dat gij uw fchoolgeld met lediggang verdient: en ten aanzien valt
fommigen zal deze befchuldiging ook maar al
te waar zijn, voor zoo ver zij toch niet veel
meer doen dan nu eens vroeg, dan eens laat, in
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de fchool te komen, zich daar op hunne plaats
neder te zetten, en een geheel uur, of wd
nog langer, de kinderen hunne lesfen door el·
kander everluid te laten rammelen, en dan toe
te luisteren, wat een ieder er van weet, zonder aan het kind, dat zijne les niet verfiaat ,
eenige andere onderrigting te geven, dan: ga,
tn leer uw' les beter! Dat nu zulke meesters over
verveling klagen, is niet te verwonderen. Beter
ware het, dat zij, door een verllandig nadenken
over het belangrijke van hunne taak, leerden
inzien, dat dit geen onderwijs kaR genoemd worden, maar niets anders is, dan te beproeven,
hoe veel een kind uit zich zei ven kan en wil
leeren.
Een Schoolleeraar , wien het waarlijk ernst is,
om zijnen post als een braaf, eerlijk man waar
te neUlen, zal zich daartoe telkens, zoo veel
mogelijk. voorbereiden, en is fieeds op z~jn' tijd
ter [chole, waar hij zich gelladig met éénen of
meerderen zijner leerlingen onledig houdt. Hij
werkt met hen, en verlevendigt daardoor hunne
oplettendheid, tracht hen het lezen zoo gemak.
k~lijk te maken. dat zij zich niet te veel vermoeijen , m8ar laat echter zoo veel werks voor
hen over, dat zij altijd bezig blijven. Alles,
wat zij lezen moeten, maakt hij voor hen zoo
duidelijk en bevattelijk, als mogelijk is; onderzoekt, of. en in hoc verre, zij hem wél verfiaan
hebben; onderrigt hen nog eens omtrent het
gene zij niet goed begl'~ipen; beproeft nu eens
deze, dan eene andere wijze, om de zaak het
best voor hen bevattel~ik te maken, en is b~j zijn
onderwijs altijd opgeruimd en vrolijk. Dus doende, is hij iederen da, bezig, zonder zich ligte-
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lijk door vermoeidheid, of eenige andere oorzaak van zijnen arbeid te laten terug houden:
en dit is het, dat ik 'Vlijt noeme. Wanneer gij
nu Riet op deze wijze handelt. dan zullen uwe
fcholieren weinig of niets in den grond leeren ,
en in vijf of zes jaren, welke zij bij u ter
fchole gingen, zoo zeer aan traagheid gewennen, dat zij waarfchijnlijk hun geheele leven lang
alle infpanning zullen fchuwen, en fchaflelyke
lediggangers blijven.
Deze vermaning geldt niet u, waardige
Schoolleeraars , die, uwen post regt ter }:larte
nemende. de voorfchriften tot een verbeterd onderwijs in uwe fcholen opvolgt! -Gijl. weet reeds
bij ondervinding, dat door een oordeelkundig onderwijs, eene behoorlijke verdeeling van den tijd,
en afdeeling uwer leerlingen in klasfen , uwe
taak al het onaangename, het welk haar eertijds
aankleefde, heeft verloren; gij fmaakt reeds, in
de goeàe vorderingen uwer geliefde leerlingen,
de heilrijke gevolgen uwer aangewende vlijt; en
gave GOD. dat eerlang deze geheele vermanini,
voor dit land, nutteloos werd bevonden 1

4
Leergierigheid.
Deze eigenfchap moet een Schoolleeraar bezitten, om van dag tot dag in z~inen post bekwamer te worden: want zijne bezigheden zijn van
dien aard, dat hij zich nooit genoeg in dezelve
kan oefenen. Men kan dus van eenen leeraar der
jeugd, wiens verbeefdmg zoo ver gaat, dat zij hem
doet wanen, reed s genoeg te weten, die, uit ver4
waamt-

e
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waandheid of eig-enzinnigheid • de r.oede lesfen van
mderen in den wind {laat, of zich uit luiheid geene
moeite geeft, om wijzer te worden - men kan
van dezen, zeg ik, niets goeds verwachten.

5
Geduld en zachtmoedigheid.
Deze, voor a1le menfchen zoo noodige en
beiIzame deugden, kunnen den leeraren der jeugd
lIiet genoeg worden aanbevolen. Uw post is
niet gemakkelijk, mijne vrienden! DikwWs bejegenen u onaangenaamheden, onder de getrouwe waameming van denzelven : onder de kinderen vindt gij er van allerlei geaardheid, en de
ouders zijn ook fomtijds zeer onbefcheiden en
onredelijk. Dit ondervindt gij zelven , en klaagt
er dikwijls over. Laat dit, echter, nooit uw ongeduld doen gaande worden: want g~i maakt
U zelven daardoor het leven moeiieliik en Ollver~rJlgeIijk, en benadeelt uwe leerliIigen meer, dan
gij voor .hen nuttig zijt. Voorzeker! als g~i het ongeduld eens diepe wortelen laat fchieten, dan
zijt gij gelladig knorrig en te onvreoen, en wordt
vaak verdrietig over iedere beuzeling, waarover
een ander zoude lagchen. Alles fchiint u zwaarèer en lastiger toe, dan het inderdaad is: het
verdriet dringt hoe langer hoe dieper ilJ uwe ziel,
knaagt aan uwe gezondheid, en fleept u einde.
lijk in het graf. Behalve dit: uwe leerlingen zullen uwe verdrietelijkheid weldra opmerken, door
dit euvel befmet worden, en hun werk niet zoo
goed als anders verrigten.
Dit baart ti een
tlieuw verdriet, en brengt te wege, dat het u
to~·
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toefchijnt, als of zachte middelen, om ben beter te doen oppasfen , niets meer bateB. Nu verliest gij uwe zachtmoedigheid, knort, fcbeldt
en !laat, en maakt daardoor het kwaad nog veel
erger: want uwe fcholieren worden door zulk
een gedr?~ fl:eeds !usteIElOzer, en meer en meer
ongefchikt om te leeren , ja krijgen eindelijk
cellen at keer van de fchool, en van het onderw~is, hetwelk zij aldaar ontvangen.
Oefent u derhalve dagelijks, mijne vrienden!
in de verhevene deugden van geduld en zachtmoedigheid ,en draagt naauwkeurige zorg, om het
weinige, dat gij door oefening daarvan verworven hebt, niet te verliezen. Ond.erdrukt de eerfie opwelling tot ongeduld: want het valt veel
gemak kelUker, er u geheel onbefmet van te bewaren, dan u van hetzelve weder los te maken. Gij hebt ongetwUfeld meermalen ondervonden, dat gij u over iets hebt geërgerd, dat
geene ergernis waardig was; dat u dit in het
vervolg ter leering diene! Ergert u nooit, zonder voor.1f te overwegen, of gij er ook reden
toe hebt, of nog liever, neemt, daar gU niets
bij uw verdriet wint, voor altoos bet onwrikbaar befluit, om Eimmer verdrietig te worden.
Het valt wel in het eerst moeijeJijk, dit befluit uit te voeren: doch dit wordt van langzamerhand gemakkelijker, inzonderheid, wanneer
gij u romtljds het eene of andere mogelijke geval
voor den geest brengt, waardoor uw toorn en
verdriet zouden kunnen worden gaande geiTI:'I!lkt,
cn daarbij overweegt, hoe gij u in hetzelve
zoudt behooren te gedragen, en wat u de rede,
de godsdienst en het voorbeeld van onzen Zaligmaker daaromtrent leeren. Wanneer gij zoo
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handelt, mijne vrienden 1 dan is het zeker, dat
gij, weldra, daarvan de beste gevolgen zult out.
waren.
Te dezer plaatCe moet ik u ook nog inzonder·
heid waarfchuwen, om nooit uwen post, alleen
om tijdelijle voordeel, waar te nemen, indien gij
geen gevaar wilt loopen om uwe fiandvastigheid,
uw geduld en uwe tevredenheid te verliezen.
Wanneer gij uit dit beginfel handelt, vindt gij
11 maar al te dikwijls in uwe verwachting bedrogen. Uwe bezoldiging is, ik erken het, veel·
tijds gering, en uwe moeite wordt niet genoeg
gekend en gewaardeerd. Dan, dit moet u niet
moedeloos maken:. want gij kunt eenmaal een
beter loon verwachten, dan deze wereld u kan
opleveren, wanneer gij uit liefde en gehoorzaam.
heid jegens GOD U\ven POit getrouwelijk vervult.

6.

Opregte liefde omtrent zijne leerlingen.
Deze is, mijne vrienden! een uitmuntend mid,
del, om u uwe zachtmoedigheid te doen behouden, en u voor ongeduld te bewaren. Immers,
kan men veel verdragen van iemand, dien men
lief heeft, en aJles, wat men ten zijnen beste
doet, valt niet ligt moeijelijk. Dit leert ons de
ondervinding, zoo wel als het voorbeeld van
ouders, die hunne kinderen hartelijk beminnen.
Daarenboven is deze liefde ook het beste middel, om de wederliefde uwer leerlingen te winlIen: iets, hetwelk noodzakelijk is, indien zij uw
enderwUs gaarne zullen ontvangen, en bereid-

willig opvolgen.
Zijt
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Zijt echter nooit zoo laaghartig, om pullts
eenigen derzclven, en weI naar geiang van den
rijkdom hunner ouderen, en de gefchenken, die
gij van hen ontvangt, liefdenjk en vriendel~ik te
behandelen: want een zoo laagdenkwd leeraar
is, in de oogen van GOD en van alle brave meRfehen, een zeer verachtelijk man. Zelfs zal men
zich niet ontzien, u dit gedrag in openbare·
gezelfchappen te verwijten, en u deswege te
befchimpen. Wacht u, derhalve, voor zulk een
fchahdelijk, partijdig gedrag, hetwelk gij voor
den onpartijdigen regteraoei van GOD nooit zoudt
kunnen verantwoorden.
Gij moet, derhalve, alle uwe fcholieren lief.
hebben: want allen hebben zij regt op een goed
onderwijs, welk zoo zeer van uwe liefde afhangt;
en deze kan u niet moeijelijk vallen, wanneer
gij behoorlijk overweegt, hoeveel beminnenswaardigs de kinderen bezitten. Hunne zielen
zijn het }jeeld des Eeuwigen; de meesten bezitten nog hunne eed1:e onfchuld. Zij zijn de ge..
fchikte voorwerpen voor den hemel, en wij moeten allen hun gelijk worden, willen wij eenmaal
aldaar ingaan. Alle kinderen, zoo wel armen
als rijken, hebben GOD tot hunnen vader, en Jltzus CHRISTUS tot hunnen broeder. GOD bemint hen allen, zoodat zijne Engelen hen bewaren; terwijl onze Zaligmaker, toen de ouders
dezelven tot Hem bragten, ze omhelsde, de han·
den opleide en zegende. - Daarenboven heb.
ben kinderen van behoeftige ouders nog dit boven de rijken vooruit, dat zij, naar hunnen {l:and.
eene grootere overeenkomst met onzen Verlosfer
bezitten: en zouden nu deze kinderen, die allen dOOI Hem en zijnen Vader ZOg hartelijk be..
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lDind worden, ook niet uwe liefde verdienen?
Gewisfelijk, mijne vrienden! wanneer gij de kinderen uit het aangewezen oogpunt bere houwt ,
dan zal in u eene welgeregelde liefde jegens
uwe fcholieren ontRaan, welke zoo veel te meer
zal toenemen, naar gelang gij u met grooter ijver
toelegt, niet alleen op de vervulling van uwe
pligten, maar ook om uwe fchool in eenen
goeden naat te brengen. Doet gij dit, dan zal
llwe liefde omtrent uwe leerlingen meer en meer
;lsngroeijen, en uwe ~iver en lust, om hen, ter
bevordering van hun geluk, Ilog beter. te onder.
wijzen, zullen van dag tot dag irooter worden.

7
Vaderlijke geftrengheetJ en ernst.
Deze moeten uwe liefde befiendig vergezellen,
wilt gij u door haar niet laten blinddoeken, of
11 aan eene ftrafbare toegeeflijkheid fchuldig maken, die zoo gevaarlijk is voor tie jeugd. Gij
moet u jegens uwe fcholieren gedragen als een
liefhebbend, maar tevens als een vert1:andig en
voorzigtig vader, die altijd het ware geluk zijner kinderen bedoelt, en daarnaar zijn geheele
gedrag regelt. Deze geeft hen ~arne vrijheid,
en verheugt zich over hunne vrolijkheid : maar
veroorlooft hen geene zoodanige , welke aanfionos, pf in de gevolgen, voor hen fchadel~ik
zouden kunnen worden. J5 het tijd om te wer.
ken, dan laat hij hen niet fpelen, maar tracht,
daarentegen, den arbeid zoo aangenaam voor hen
te maken, dat zij daarbij aan geen fpelen den.
ken. Hij ziet hunne fouten niet door de vin-

gers,
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gers, maar maakt een groot onderfcheid tusfchen
misllagen , die Uil jeugdige onachtzaamheid of
levendigheid voortkomen, en die, welke een on·
deugend hart verraden. Zoo lang de hoop op
verbetering, door zachte middelen, nog niet ver·
loren is, bedient hij zich van geene zware firaf.
fen. Even zeer verwijdert van eene finfbare
toegeeflijkheid, als van ~ene laakbare gelheng.
beid, betreedt hij dtm gelukkigen middelweg ,
bemint zijne kinderen, en overtuigt hen daarvan
meer door tranen, dan door woorden. Hij is
jeaens hen vriendelijk en minzaam, luistert gaarnaar hunne vragen, en deelt in hunne fchuldelooze vermaken; maar wacht zich vooral, om
zich kinderachtig aan te nellen, en hen te veel
vrijpostigheid te veroorloven. Langs dezen we,
wint hij de liefde zijner kinderen, zonder dat
zij de behoorlijke achting en den ~epasten eerbied omtrent hem verliezene Ook zoo moet gij
u gedragen, mijne vrienden! ten aanzien van
uwe fcholieren, en wanneer gij dit doet, zullen
zij u hoogachten en liefhebben, gaarne bij u ter
fchole gaan, uwe lesfell gretig aanhooren·, en
gewillig opvolgen, en velen hunner zullen uw
~eheele leven uwe vrienden zijn.
Ziet daar de voornaamfte zedelijke eigenfchap'pen, die een waardig fchoollceraar behoort te
bezitten, wanneer hij zijnen belangrijkeri post
Daar eisch zal vervullen. Het is dus uw pligt,
om u op derzelver verkrijging met ernst toe te leg.
gen; en daartoe kan u het gebed, het bijwonen
der openbare godsdienstoefeningen, en het aan.
dachtig lezen der Heilige Schrift, bijzonderlijk:
van het Nieuwe Testament, eu VOO{ts van alIe
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andere goede boeken, niet genoeg worden aanbevolen.

OY6f' de vereischte kunde en bekwaamheid
eem Schoolleeraars.
Behalve de opgegeven eigenfchappen moet een
Schoolleeuar ook voHlrekteEjk de noodige kundigheden bezitten, zal hij zijnen post naar eisch
k.unnen vervullen; en onder dezen behoort:
1. Dat hij van alles, wat hij anderen moet lee.
ren, zelf eene behoorlijke kennis bezit. Ingevolge hiervan moet hij de gronden der Nederduitfche taal, het vaardig en kunstmatig lezen
van, en het vervaardigen van ?:oede opft.ellen in
dezelve, alimede de Schrijf , Reken· en Zangkunst kennen. Voorts moet hU kundig z~in in
de leeringen en voorfchriften van den Christelijken Godsdienst, zoo als die, in zijne oorfpronkelijke zuiverheid, door onzen Zaligmaker
verkondigd is, alsmede in de Bijbelfche gefchiec1enis, welker kennis voH1:rekt noodig is. om den
~amenbang, den waren zin, en het groot gewigt
van die leerillgen en voorfchriften behoorlijk te
leeren inzien; terwijl de kennis van de voorDaamfie vermogens van 's menfchen ziel, en derzelver wiize van werken zeer gefchikt is, ter
behoorlijke vervulling der pligten, welke ons
het Evangelie voorfchrijft. Eindelijk moet een
Schoolleeraar in de gezondheidsleer, in den ak·
kerbouw en de landhuishoudkunde eenigermate
ervaren zijn, ten einde zijne fcholieren tot gezonde, tlerke en bedreven landlieden en haM·
werkers te kunnen vormen.
~. Moet
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!1. Moet hij, om de kinderen te onderw~izen
en ten goede te leiden, niet alleen et!ne goede
ktrwijze kennen, maar dezelve ook v:'<.ardig kun.
nen aanwenden. Van een goed leerbeltid hangt
alles af: want zonder hetzelve is het voorfchrij.
ven van goede lesfen een even zoo vruchelooze
arbeid, als dat de landman het za:J.d ïn den akker wilde firooijen, !londer dien vooraf te
ploegen of naderhand te eggen. Eene verkeerde
leerwijze maakt niet alleen het leeren rnoe~jelijk,
maar ook verkrijgt de jeugd ligtelijk daardoor
eenen afkeer van de zaak zelve, die zij leeren
moet; en dus wordt zij eerder flechter dan beter.
s. Moet een Schoolleeraar , om eene goede
leerwijze behoorlijk te kunneR aanwenden, zijne
leerlingen kennen, even als een goed landman
de ware gefieldheid van den akker moet weten te
beoordeelen, om dien zoo danig te behandelen, dat
bij de meeste vruchten voortbrenge. Een Leeraar
der jeugd moet dus niet flechts over het alge.
meen weten, hoe of de kinderen moeteIl onder.
wezen en geleid worden, maar hij moet ook MIJ.
ne vatbaarbeden , gemoedsneigingen en uiterlijke
omfiandigheden - b~i voorbeeld: of de ouders
arm of rijk zijn, of zij hun een goed voorbeeld
geven, in behoorlijk bedwang houden, enz. kennen, en zich in zijn onderwijs daarnaar naauwkeurig trachten te rigten.

Middelen ~ om de noad/ge kunde en 116-

kwnnmhcirJ te -verkrijgen.

Hiertoe kan ik u, mijne vriendeli1! de vol.
gende niet genoeg aanbevelen:
I.

De
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I. De betrachting van ware godsvrucht en het
gebed: want 'I'ijsheid, dat is godsvrucht, zal
niet komen in eene zit!, die met kwade ranken
fjmgaat, noch ZIÛ 'Wonm in em tigchaam, aan
zonden verpligt (*). En zoo iemand uwer 'wijs-

heid orttbreke, dat hij ze 'Van God begeere, en
ziJ ut ti gegeven ~vorden (t).
~. Het mondeling onderwijs van dezulken
uwer ambtgenooten, die boven anderen in hunnen post uitmunten. Dit middel is volfirekt
noodzakelijk ter verkrUging der noodige en voorbereidende kundigheden, en het kan u aaa geene
gelegenheid mangelen, om u van hetzelve met
voordeel te bedienen.
. 3. Het lezen van zoodanige boeken, die tot
uw vak behooren (§). Leest vl~itig, maar met
oplettendheid, niet te veel op eens 9 noch alles
door malkander. Leest eerlilt die boeken, waaruit g~i uwe leerlingen onderrigten moet, ten ein..
de een behoorl~ik denkbeeld te verkrUgen van de
zaken, die daarin voorkomen. Hebt gij nu alles
wel gevat, dan kunt gij een ander goed boek
nemen, welk over hetzelfde onderwt!rp h2ndelt,
en onderzoeken, welk goeds het bevat, dat gij
nog niet Weet. Ontdekt gU iets vaD dien aard,
dan moet gij dit zorgvuldig in uw geheugen bewaren, of liever als eene aanmerking, tot uw
eigenlijk fchoolboek. beho0rende, opteekenen, ten
einde er u bij gelegenheid van te bedienen.
4. Ei..

(*) Sirac'h I: 4.
( t) JfJlco!Jus I: 5.
C§) Inzonderheid verdienen hier aangeprezen te worden de leerbeeken en andere werken. welke, van tIJd
tot tijd. door de l\1aatlchappij: l~t Nut 'fRtl 't .dlcemeen ,
~Jn

uitgegeven.
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4. Eigen oefening. Deze is eene noodwendige
veraischte in alles, waaromtrent het niet alleen
op wetenfchap, maar inzonderheid op dadel~:ke
betrachting of beoefening aankomt; en bij niets
is zij van meerdere aangelegenheid, dan bii het
I!ene dienen moet ter verkrijging van eeu goed
leerbeleid , of wü1;e van onderrigten. Gij moet
u dus van dit middel met ernst bedienen; vóJr
den aanvang van het onderwijs overwegen, hoe
gij dit zult aanvangen; onder hetzelve lIaauw·
keurig op u zelven acht geven, en na den afloop
daarvan onderzQeken, of g~i alles behoorliik verligt hebt. Vraag dus fOIDtijds aan u zelven ,
bij voorbeeld: fpreek ik ook te fchielijk Y druk
ik mij wel klaar en duidelijk genoeg uit'1 moest
ik ook wat meer opgeruimd en vrolijk zijn'1 enz.
en door deze en foortgelijke vragen zult gij ligtelijk , nu es dan, een' misflag of eene fout ontdekken, dien gij dan moet trachten te verbeteren.
Zelfs zult gij wel doen, dat gij u fomtijds
in het bijzijn eens kundigen mans oefent, en
hem verzoekt, om u uwe fouten in het onderwijs onder het oog te brengen , waartoe ~ij
wel eens gelegenheid hebt, wanneer uwe fchoot ,
door daar toe gefielde opzieners, onderzocht
wordt.
5. De kennis van 's menfchen ziel,. waaruit
alle regels eener goede leerwijze moeten wordell
afgeleid. Tel' verkrijging dezer kennis kan u
het fchriftel\ik en mondeling onderwiis, wel is
waar, van veel dienst zij!; doch inzonderheid
is hiertoe noodig, dat I!.U naauwkeurie; op
uw· eigen hart acht geeft, of, met andere wo·)r
den, u zelven raadpleegt. Hierdoor zult g~i li~.
'clljk z.er v.le zaken leeren kennen, die 1.1 ten
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ander of in het geheel niet, of ten minfte niet
zoo gemakkelijk kali leeren ; zoo als, bij voorbeeld: hoe ot de ziel tot de kennis eener zaak
, eraakt; waardoor die kennis klaarder en duidelijer wordt; welk licht, wel gekozen gelijkenisfen
en 'Voorbeelden, over eene zaak verfpTeiden; hoe
zeer orde gefchikt is, om uwe vatbaarheid en
uw geheugen te hulp te komen; welke lesfen
regelregt op het hart werken; hoe iemand, bij
voorbeeld, wanneer b\i hoop, liefde, berou,.,
enz. in zijnen boezem koestert, te moede is;
van waar deze of gene aandoeningen in onze
ziel ontfiaan, enz. Deze kennis, die gij door eene
oplettende befchouwing uwer eigene ziel verkrijgt ~
kan naderhand ten leiddraad dienen in het onderwijs en de opvoeding der u toevertrouwde
jeugd. Zoo kunt gij, wanneer gij aan u zelven
opmerkt, dat dan uwe wederliefde voor iemand
wordt opgewekt, wanneer hil u zelf opregte blijken van liefde geeft, of eenige beminnelijke etgenrchappen bezit, daaruit afleiden, hoe gij handelen moet, om uwe leerlingen tot liefde voer
God op te leiden. Gij leert hltn, namelijk, dit
Wezen in aIJe deszelfs beminnelijke eigenfchappen
kennen; vtrtoOnt hun hetzelve in het licht van
een' liefderijken Vader, die dagelijks voor zijne kinderen zorgt, en aan nlle kauten zegen, geRoegen en zaligheid verfpreidt Zoo ook kunt g~i,
aan u zelven .of anderen ontwarende, dat alles 11
tot verdriet verftrekt , wat gij tot ftraf doen
moet, daaruit dit trevo1g trekken, dat gij uwe
fc110Jieren nooit tot
eenige godsdie.nstige ver.
rif!tingen moet opleggen; als bidden, lezen in dea
Bijbel enz. want de Almagtige Schepper eR Verlorger van alles, vordert onzen diepficil eerbied,

urar
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en moet nooit in het O(lg van kinderen ver::chte.
lijk gemaakt worden. - t':iudelljk
6. Is ook de hijwoning van het onderw\is van
kundige Schoolleeraars nog een laatfl:e middel,
om uwe kennis, ten a:lnzien eener g'lede I::erwij.
ze, uit te breiden. Hier door kunt gij het best
leeren , hoe men de algemeene regels van een
goed leerbeleid moer aanwenden, en van welke
goede kunstgrepen, die men noch in boeken
vindt, noch misfchien ooit bij u in de gedachten
z(Juden komen, men zich met vrucht kan bedien~n; terwijl dit middel tevens uwen lust en moed
zal opwekken en verllerken , om de voetllappen va~
uwen kundigen voorganger te drukken. Verzuim.
derhalve nimmer eene gelegenheid, om het onder..
wiis eens bekwamen, verdienstelijken Schoolleeraars
bij te wonen, en met zijne meerdere kunde uw
voordeel te doen; want flechrs de trotfche dwaas
laat zich door fchaamee wederhoudell 0 om van
zijns gelijken iets goecSs te leeren.
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Waari" gehandeld 'Wordl o.,er ee" goed
Sckoolbefluur; de bijzfmtlere pligten eens
Scnoolleeraa,·s daaromtrent ~ en de
-wijze "a" tlerzel"er opJlDlging.

EERSTE

LES.

0"1'" til tllgemeene en hijzomlere voorbereidi",
eens Schoolleeraars.
Voor dat gij de belangrijke taak op u neemt,
om kinderen te onderwijzen, moet gij u daartoe
zorgvuldig voorbereiden, indien gij van het onderwijs en de opvoeding der u aanbetrouwd~
jeugd iets goeds wilt hopen. Deze voorbereièling is tweederlei , en gelegen in eeue algemeen,
CD bijzondere. Wij zullen eerst handelen Qver dl

"'«emeene voorbereiding.
Deze bevat alles, wat gij doen en laten mnet,

om de Jloodige eigenfchappen, en de vereJschte
kunde en bekwaamheid eens Schoolleeraars t n;l..t
alleen in eenen zekeren graad te verkriigen:
JUur ook van tijd tot tijd meer en meer ui I ~e

breI-
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breiden. Noait moet gij zoo dwaas zijn van u
te verbeetrlen, dat g~i genoeg weet, wanneer gij
het met uwe kennis tot eenen zekeren trap ge·
bragt hebt. en daardoor ophouden naar meerder
volmaak [heid in dezen te !treven; want hier geldt
het fpreekwoord: die "iet voorwaorts gQat, gllal
Ilchtef''Waarts. Boven alles, echter, moet gij u
op' de betrachting van ware godsvrucht, als de
noodzakelIjkfte eigenfchap eens braveR School.
leeraars • en waarop alle anderen gegrond zijn,
van ganfcher harte toeleggen, en u tevens, ter
verkrijging van de verder.e noodige zedelijke
hoedanigheden, en van de vereischte kunde
en bekwaamheid, van de hiervoren reeds aangewezen middelen, en van anderen, die in het vervolg nog zullen vOOlkomen, zorgvuldig bedienen.
Bij de aanbeveling van deze algemeene voorbereiding kan ik niet VOOI bij, om u, jongelingen!
die door de Voorzienigheid eenen bijzonderen
aanleg tot het Schoolleeraarambt ontvangen hebt,
en genegen z~it, om 11 aan hetzelve geheel toe
te wijden, te waarfchuwt:n, om u door niets
van dit pr~izenswaardlge oogmerk te laten affchrik.
ken. Stoort U 11 iet, mag ik u bidden, aan ve.len, welke dezen post als onaanzienlijk, ja als
verachtelijk, noen voorkomen. GU hebt gezien,
dat het tegcI.dcel waar, en dezelve inderdaad
aanzienlUk , g-ewigtig en eerwaardig is. Het is
alleen :Jan dl! flcchte behartiging van onkundige
en onwaardige Jeeraars te wijten, dat dezelve in
het oog van velen zulk een vemchteli,k aanzien
vcrkreycn heefe, en bet ziin de verdienftelijke
School:eeraars, die denzclven wederom zijnen ei.
genaardigl!l1 luistt:r kunnen bijzetten. - Laat u

D3

voorts

54 Ove,. rle voorhlf'eitling eens SclJoolleeratlrs.
voorts ook niet terug "ouden door de vrees voor
de zware verantwoording, waartoe Ilij u te eenigen
dage zult opgeroepen vinden. Dit doende, zoudt
gij even zoo handelen, als de ondeugende diem.tknecht in het Evangelie, die, vreezende de geil:rengheid zijns Heeren, zijn ontvangen talent in
de aarde begroef. Naar m\in inzien is deze vrees
niet alleen ten uiterl1:e dwaas, maar hoogst beleedigend voor dat Wezen, dat wij allen als Vader aanbidden, dat de liefde zelve is. en wiens
bandelin~en met ons menfchen allen door liefde
§ekenmerkt worden. - Wijders moeten de moeiJel~ikheden. aan de waarneming van den post
eens Schoolleeraars verknocht, u ook in geenen
deele daarvan affcluikken Hij heeft toch ook
z~ine genoegens, welker behoorlijke waardering
gewisfe1~ik te~el1 al dit onaangename kan opwegen: ten minfie is het denkbeeld van anderen
gelukkig te kunnen maken, voor eene welgel1:elde ziel, reeds eene zaligheid, die ons alle zwarigheden moet doen overwinnen; ter'AUl de over_
weging. dat het loon naar gelang van de zwaarte
van den arbeid, en de zege naar mate van de
bevigheid van den Clrijd. berekend wordt, u tot
fene krachtige aanmoediging moet verClrekken,
om uwe neiging in dezen op te volgen.
Ondertusfchen moet gij, voor dat g~i den post
eens Schoolleeraars aanvaardt, ten volle over·
tuigd z~in van uwe opregte gezindheid, om u
met kmderen te willen bezig houden, en hun
welziin van h:ute te bevorderen. Deze neiging
bezitten echter niet alle menfchen; doch zij, die
er van ontbloot zijn, mogen veilig befluiten, dat
z~i tot dien post eene vereischte misfen , waarvan
alles afhangt.

O'-lk
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Ook moet g~i uwe keuze, tot het onderwijzen
en opvoeden der jeugd, nooit alleen door belang bepalen: want deze taak is wel te gewigtig, dan dat dezelve door huurlingen, die op
niets anders dan' 4>p tijdelijk voordeel uit zijn,
naar behooren zou kunnen volvoerd worden.
Behalve dit, zoudt gij, uit dit beginfel handelende, niet alleen uwen post Qnteeren, maar ook
niet zelden u in uwe verwachtingen jammerlijk
bedrogen vinden.
Verders moet gij nimmer Scboolleeraar wor.
den, voor dat gij u zelven ernftig onderzocht
hebt, of gij er toe bekwaam zijt, dat is: of gij
de vereischte natuurlijke en zedelijke eigenfchàp.
pen, en de noodige kunde en vaardigheid be..
zit; en inzonderheid, of uw hart zoo zeer van
ware godsvrucht gloeit, dat gij uwen leerlingen
een voorbeeld ter navolging kunt opleveren.
Ieder handwerk-, het geringfie zelfs niet uitgezonderd, vordert eenige leerjaren, eer men meeSter kan worden; hoe veel te meer tUd wordt er
dan niet vereischt, om de allermoeijel\ikfie kunst,
die van mentèhen te vormen, zich eigen te maken'? Erkent gij nu niet deze waarheid ten volIe, dan z~it gij zekerl~ik tot den p'Ost van Schoolleeraar nog niet bekwaam; dan kunt gij dien niet
anders d:m flecht waarnemen, en (lelt gij u zelven, ja nellen zich allen, die u tot deszelfs verkr~igillg de hand geleend hebben, verantwoordelijk voor alle de rampzalige gevolgen, welke
daaruit noodwendig moeten voortvloeijeno
Eindelijk ude ik u, om dezen bdangriikel1
post niet te aanvaarden, voor dat gij ten minfl:e
den ouderdom van twintig jaren },ereikt hebt. Dez~
leeftijd is de beste, om wec kinderen om te &aan,
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en zich naar hunne geaardheid en vatbaarheid te
f.;-hikken; kunnende men van eenen man van ruilll
veertig jaren, die dan nog eerst het werk aanvangt, inzonderheid bU eene talrijke fchole, niet
wel verwachten, dat hij zich daaraan zal kUilllell gewennen.
Wanneer gij nu, na deze algemeene voorbereiding. u zelven de gerustfiellende getuigenis
kunt geven, dat gij, zoo u~t hoofde uwer jaren, als uit aanmerking uwer kunde en eigenfchappen, tot den post eens Schoolleeraars geregtigd zijt, aanvaard dien dan met een gerust
hart, en in een volkomen vertrouwen op 's Hemels zegen. De dai uwer aanfieIling zij voor
u een jaarlijkfche feestdag, dien gij telkens vieren
moet door eene b~izondere vlijt voor het welzijn uwer leeriingen, door de vernieuwing uwer
voornemens, om' tot eer van GOD te arbeiden,
en door een vurig gebed om zijnen bijftand.

Bijzondere 'VofJrbereiding.
Hierdoor verna ik die voorbereiding, welke
bet dagel~ikfche ondcrw~js moet voorafgaan, zal
hetzelve wel gelukken; en tot deze worden de
volgende drie zaken gevorderd:
J. De 'Voorbereidi"K 'Vlln lut "sre waartoe het
onwrikbaar befluit behoort, om al uwen arbeid ter
meeste eer van GOD, cn ten beste uwer fcholieren te venigten ; alsmede uw gedurig pogen,
om u zelven , door de befchouwing van het gewi~t van uw ambt enz. tot vl~it, geduld en
z:'chtmoedigheid aan te fporen; en eindelijk het
,ehed tot GOD om kracht, onderfteuning en zesen in uwe verrigtingen.

s. EetIJ
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I. Eene behoorlijke beoefening der hsJen, waarover gij met uwe leerlingen handelen wiJt; en
biefbU moet gij u zei ven af\'ragen: wat zal ik
ben dezen dag leeren ? moet ik ook de voorgaande les herhalen? of kan ik met hen aan wat
anders beginnen? Verfta ik zelf wel, hetgene ik
ben onderw~izen wil V En zoo ja, op welke wijze maak ik dir l1et best voor mijne fenolieren
bevattelijk? Hoe overtuig ik hen, d::t dit inderdaad zoo, en niet anders is? Kan ik hieruit
ook eenige' zedelijke gevolgen, ter regeling van
bun gedrag, afleiden"? en welke zijn de meest
gepaste'? Hoe verzeker ik mij zeI ven, dat zij al.
les wel verl1:aan? en hoe zal ik hen daaromtrent
ondervragen'? - Ondertusrchen kunt g\i onmogelijk alle bijzondere vragen vooraf bepalen, om
dat zij van de antwoorden der kinderen afhangen, en daarnaar moeten ingerigt worden; doch
moeten de voonmamfte, gel~jk ook de weg, dien
men daartoe DIeent te moeten in!laan, vooraf
overdacht en vastgeneld worden.
3. Het gereed maken 'Van al!es, ,»'at ~ij in de
fthool tot het ol1t1er1l'i;s noodig hebt: zoo als van
boeken, papier en pennen, de voorbeelden uit
de rekenkunst, de vragen, die uwe leerlingen
fchrif[Clijk moeten beantwoorden, de inhoud tot
een kort opftel, de voorfchriftcn, waarnaar gij
ben wilt laten fchrijven, met één woord, alles
moet voor den aanvang der fchole in orde zijn"
zonder dat er iets aan ontbreke. Om dit een en
ander te verrigten, zoo als ook, om de lesfe~
vooraf te beoefenen, moet gij u ook die dagen
ten nutte maken, waarop geene fchool gehouden wordt: want IigtelUk kan het hiertoe u op
fcbooldagen aan genoegzamen tijd mangelen, en
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dus is h~t voorzigtig, nltijd in voorraad te werken.
Ten Ootte van deze les zullen wH bier nog
tenen raad b~ivoegen, welks opvolging voor u
buttig kan zijn. Vervaardig, namelijk, een boek
van eenige vellen papier, en teeken daarin het
goede op, dat u, onder de opgegeven voorbe.
reiding, voor den geest komt. Schrijf in dit
boek tlechts ter halver bladz~ide, opdat gij plaats
genoeg behoudt, om op de opengtblevene helft
naderhand nog iets te kunnen bijvoegen, of wel
het opgeteekende te verbeteren. Voorzie vervolgens dit boek van een behoorlijk legister;
zoo zult gij naderhand, wailneer u deze of ~ene
zaak wcêr voorkomt, gemakkeI~ik kunnen vinden en nalezen, wat gij daarom trent hebt aangeteekend.

TWEEDE
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Pligten, 'WlZarloe tie kinderen moeten 1vorclen
opgelcid.
Voor dat ik tot de hefchouwing hier Vlln
overga, moet ik u voornf eenige zaken herinneren, welke het begin en bet einde der fchool,
den geheeIen fchooltijd, betreffen.
Alle onze pogingen ten goede, de besten niet
uitgezonderd, behoeven den goddelijken zegen.
Zoo is bet ook met het onderwijs en àe opvoetlin, der jeu,d; en daarom moet uw cerfie werk
~iln,
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z\in, telkens, wanneer de fchool aanvangt, om

u met uwe kholieren, in een ko t gebed, te
verootmoedi!T,en voor GOD, en Hem te fm eken
om zijnen b\ifiand. Dit moet door u, of door
een' der leerlingen, volgens den aard en inhoud
van het gebed, met luider fiemme, met de ver.
eiscbte :\lllldacht, en met dien eerbied gefchie..
den, wdke wij nietige fcbepfe1en aan het Opper..
Wezen vafchuldigd zijn; terwijl de overig!! leer..
lingen zachtkens moeten nabidden, en zU, die
onder het gebed ter fchole komen, zoo lang,
in behoorlijke {Hlte, aan de deur moeten wach..
ten, tot het geëindigd is, opdat zij de overigen
In deze hunne heilige verrigting niet fioren. De
fellOoI. uren ver{l:reken zijnde, befluit gij insgelijks
lI1et een kort gebed, of goed gezang, waarvan
g~i u ook bij hunnen aanvang, in de plaats van
het gebed. bij afwisfeling, kunt bedienen.
Na het voorgebed, of gezan~. gaat gii aan..
fronds tot uw werk over, en verrigt dit met
lust, vliit en bedaardheid. Gebeurt hèt echter.,
gelUk al eens plaats kan hebben, dat deze gedurende het onderwijs verflaauwen, tracht dan
uwen ~iver., door de eene of andere goede gedachte, die het best op uw hart werkt, weder
op te wekken, en d;ardoor uwe goede gezind ..
heid te verfierken.
N loit moet gij, onder den fchooltijd, eenig
biiwerk, van welken aard ook ~ verrigten: want
dezelve vor,lert oen geheeten man, en ziine ganfche oplettendheid; inderdaad, een Schoolleeraar ,
die zijnen post als een regrfchapen man wil ver.
vullen, kan, gedurende de fchool, geenen tijd
tot andere bezigheden overig hebben, en begaat
eenen heimelijken diemal , wanneer hij, buiten
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dringende noodzakelijkheid, de kostbare oogeftblikken, die h~j gehed aan zijne leerIingrn had
moeten toew~jdell, aan anderen a,.beid bdkedt.
Na deze voorafgaande, algemeene aanmerkin·
~en, zal ik thans overgaan tot de opgave der
pligten, welke g~i in de fehole moet in acht ne.
men, en die onder de twee volgende, waaruit
wederom verfcheidene anderen vool'tvloeijen, kUIlnen gebragt worden, als:
I.
~.

Eene goede orde in de School, en
.Een doelmatig onderwiJs.

Beiden moeten zU gebezigd worden, om de
zaden van ware godsvrucht in de harten der
jeugd te ftrooijen, en in dezP.lve diepe worte1en
te doen fellieten. Ondertusfchen zal u welligt
veel, van het geen ik u omtrent een en ander
zal zeggen, in den aanvang als weinig heteekenende voorkomen: doch gij moet het daarom
niet verwaarloozen en verachten: want veel, dat
U eene kleinigheid toefchijnr, kan op zich zeI.
ven zeer gewigtig wezen, zoo als ik u, hier en
daar, in den loop van dit werk, met weinige
moeite, zoude kunnen aantoonen, indien daar.
toe niet te veel ruimte beh')orde.
Onder goede orde in de [chool begr~ipe ik alles, wat gevorderd wordt, om de kinderen tot
een goed en betamcl\ik uitwendig gedrag op te
leiden; en op dit beHuur moet zorgvuldig gelet
worden, indien het onderwijs en de aanleiding
tot deugd en godsvrucht goede gevolgen zullen hebben. Tot beiden moet het den weg banen; [erwiil het de uitwendige hinderpalen, om
tot het verfiand en hart der kinderen door te
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dringen, en daarin kennis en heilige liefde te
{torten ~ zal wegruimen. Het komt, bij de hand.
having der goede orde, voornaDIelijk , op deze
beide vragen aan:

WaarZ6C moeten de kinderen in de /&hool
'Worden opgeleid 1 En 'Wal moel daarin niet
,er/u/tl 'Worden, indien el' een goed IJejluur
zal pillats hehlJen?
2. Hoe moet em Schoolleeraal" omtrent zijne
kinderen handelen, ten ,inde hen te doen
opmerken, 'Wat tot een goed fe/Joolbeftuur
'Vereisel" 'WordtP
I.

Wij zul1en ons in deze les alleen tot het eerfte
lid der eerfte vrage bepalen, en ter beantw90rding van hetzelve de voornaamf1:e zaken opgeven,
welke den kinderen in de fchool moeten geleerd
worden. Zij zijn de volgende:
I.

G,hoorzaamheid.
Deze is de grondllag yan alle deugden, ge]~;t.
oplertendbeid het be~inft:l van verlta1'ld is. Zij
leert ons goede gewoonten, en moet door alle
menfchen geoefend wf)rden, zoo lang zij leven:
doch wordr ni'nmer r.,emakkeliiker gpleerd, eR is
nergens noadzaKt'lilker , dan bii de jeugd. Zij is
gele!';en in het v:urrlig en gewilli~ v,)lhrengen van
a11(: rel"tmatige bevelen .. ook .:elfs van de zulke,
wipr opvoi~ing ons onaangenl\am is. Tot zulk
eene pt:hoorzaarnheid nu moet gij uwe leerlinien trachten te geweDUeQ, zullen uwe Doodige

ver..
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vermaningen, waarfchuwingen en befiraffingm
van nut zijn; en hiertoe mo{;!t gij II \\lachte 1 ,
gm niets te bevelen of te verbieden, 'J:an het
gene noodzakelijk is. De veelheid der geboden
en verboden doet de kinderen angstvallig wor.
den, -en het een na het ander vergeten, terwijl
noodelo .... ze dwang. hen onwillig maakt, en zij
ligteliik op het denkbeeld vallen, of het u ook
fomti.ids alleen te d,)en zij, om hen hunne on.
derwerping te doen gevoelee: eene gedachte,
die het beginfel van ongehoorzaamheid is Vraag
dus u zelven altoos: Is dit gebod of bevel ook
fchadelijk'l Wat nuttigheid ligt er in deszelfs op.
volging'? Is het ook te moeijelijk, of wel geheel
onmogelijk, om te volbrengen? of bezitten mij.
ne fcholieren daartoe de noodige ligchaamskrach ..
ten en zielsvermogens, de vereischte kunde en
vaardigheid'/ Het antwoord op deze vragen moet
U altoos ten regel dienen, waar naar .gij uwe
l!Ievelen moet imigten, en zoo gij dan den kinderen iets gebiedt te doen of te IatelI , moet dit bevel.
21tUd met een ernstig, doch geen onvriendelijk ge.
laat, op eenen beflisfenden toon, in korte woor.
den, gegeven worden, bij voorbeeld: doe dat! laat dit na! - zijt fiil! enz.
Hebt gij nu, volgens de opgegeven regels,
iets bevolen., dan bl~ift g~i, zoo lang de omftandigheden, die tot dit bevel aanleiding gaveR, de.
%elfde zijn, onveranderlijk bij uwen eens verklaarden wil, en vordert gehoorzaamheid; want
wanneer gij het eene oogenblik iets verbiedt, en dat
%elfde kwaad op eenen anderen tijd weder toelaat,
of kort daarna, onder dezelfde omfiandigheden,
UW gegeven bevel of verbod weer voor overtollig
of noodeloos verklaart - met Eén woord, wanneer
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gij zoo veranderlijk in uwen wil en in deszelfs
l'erklaring ziit, hoe kunt gU dan eene vaardige en
ftandvastige gehoorzaamheid van uwe leerlingen
verwachten'? 't Geen eens bevolen is, moet dus,
zoo wel voor u als voor hen, een onveran·
derllike, noodzakelijke regel bliiven, zoo lang
zich geene nieuwe oorzaken opdoen, die het
nood ig maken. om er van af te wijken.
Geef fteeds, inzonderheid in den aanvang.
naauwkeurig acht op de opvolging uwer beve.
len; want de ge(lachte: hij let er niet op, ofik
zijn bevel al of niet uitvoere, is een fterke aan.
drang tot ongehoorzaamheid. Vcrkhar fomtijds ,
inzonderheid aan uwe meer in jaren en kunde
gevorderde fcholicrcl1, de redenen van uwe beo
velen: ik zeg [omtijd! ; w:mt om dit altijd te
doen, ware nict raadzaam, niet gepast. ja onmoge.
lijk: althans is dit het geval bij kleine kinderen,
die, naarmate zij jong en minder vatbaar z~jn •
door eene blinde gehoorzaamheid moeten geleid
worden, welke wederom moeijelijker en noode.
loozer wordt, naar gelang zij meer in jaren en
verfiand gevorderd z~il1.
Wanneer nieuwe fcholieren aan u ten onder..
wijs gezonden worden, moet gij u aanHonds de
eerfte dagen ten nutte maken, om hen gehoor~
zaamheid te leeren , en aan de vasrgefielde orde
in de lehool te binden; waarroe gij hen, in del!
aanv3lig. wanneer alles nog voor hen vreemd is ,
gemakkelijker zult kunnen gewennen, dan na dat
zij reeds een geruimen tijd bij u ter fchool ge·
weest zijn; zijnde het eene grove dwaling, d~
echter vr~i algemeen en zeer khadelijk is, dat
nieuwaangekomene leerlingen eerst acht of veer.
lien dagen volkom ene vrijheid moeten hebben.

om
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om te doen en te laten W:lt zij willen, voor dat
men ben aan een behoorlijk fclloolbeftuur tracht
te onderwerpen.

2
Orie en fmte.
Orde en geregeldheid, in onze daden en be.
drijven, verfchaffen ons, in welken {1:and of beroep wij ook leven. zoo vele gewigtige voordeelen, dat wij dezelve nooit vroeg genoeg kunnen
leeren. Van eene behoorlijke orde in onze bezigheden hangt derzelver gelukkig gevolg, ZOlt
niet geheel, ten minste grootendeels , af, terw~il ongeregeldheid, in onze handelingen en bedrijven, wanorde in de ziel te wege brengt, ons
gemelijk en, ontevreden, en tot alles, wat goed
ls, minder gefchikt maakt. Bevlijtig u, derhalve, om uwe leerlingen tot orde te gewennen,
en fchrijf u zei ven daartoe eenen zekeren regel
in uw onderwiis voor, van welken gij, buiten
nooddwang, niet moet afwijken. Immers, is het
zeer fchadelijk, wanneer gij. de lesfen den eenen
dag in deze, den anderen wederom in eene andere
orde, op elkanderen laat volgen, en is het tevens
eene waarneming, op de ondervinding gegrond,
dat een ongeregeld onderwijs eene zekere wanorde in de ziel der kinderen veroorzaakt. terwijl
een ordelijk verdeeld en bepaald onderrigt hen
onmerkbaar aan orde znl verbinden.
Draag zorg, dat alles, wat uwe fcholieren
verrigten, alles wat zij lezen of fchrijven, door
hen ter regter tijd, en volgens eene zekere ord.e
aefchicde j dat zij de eene zaak eerst volt?Ol.
len~
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jen, V\lor dat zij tot eene andere overgaan, en
eerst de hun opgegeven les leeren, voor dat zij
aan eene andere be~innen. Niets maakt den ar~
beid zoo gemakkehik, als deze orde, waarvan
de kinderen, aan de7.eIve vroegtijdig gewend
zijnde, in meer gevorderden leeftijd de voordee ..
lell, in alle hUIlne handelingen en vcrrigtingen,
duidelijk zullen ontwaren.
'
Ten einde uwe leerlingen aan orde te gewel'lnen, is het ook noodzakelijk, dat z~j ollafg~
broken, en altoos ten behoorlijken tijde, ter
fchole kQmen; dat hier geen gefchreeuw, gefnap
of gekijf plaats grijpe; dat, wanneer aan het eelle
kind iets gevraagd wordt, het andere niet on.
gevergd antwoorde; dat men m~lkallderen da
antwoorden lliet heimelUk inluistere ; met de.
handen, de voeten, of het hoofd, geene hin_
derlijke of onbetamelijke bewegingen make; niet
woest en onfiuimig, maar bedaard en zedig, ter
fchole kome, en die alzoo weder verlate; de
boeken, en al het verder benoodi5'de, altUd me..
debrellge; aantlbnds op dl! bepaalde plaats ga
zitten; en dat men zorge, dat er noch voor.
noch na het onderw\is in de fchool gefpeeld
worde, opdat de gedachte aan de fchool lIltoas
aan die van orde en ftilte verbonden blijve.
Ter bevordering dezer noodige vereischten tot
een goed onderwijs is het ook zeer dienfiig,
dat gij, voor dat de kinderen ter fchole komen,
reellis aldaar tegenwoordig z~it, eu. zoo dit niet
moogt kunnen gefèhieden, dat gij dan, ten minfie, gedurende het onderwijs, niet, buiten drin,gende noodzakelijkheid, de fchool verlaat I want
zoo gij dit dikwijls doet, kunt gij de orde niet
bewaren. Ik weet wel, dat vele Schoolleeraars
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dit gebrek in het [choolbei1:uur trachten te ver.
goeden., door het opzigt., in hunne afwezigheid,
aan eenen der oudfie en grootfte [choheren toe
te vertrouwen., en wanen, hierdoor zoo voor hun
eigen gemak., als voor de orde in de [chool.,
genoeg gezorgd te hebben. Dan., om niet eens
te [preken van de misbruiken, welke zulk een.,
zelden onpartijdig., opziener v::m zijnen post maar
al te dikwijls maken zal., gaat er, doorgaans, bij
de aanklagte van den eenen of anderen der fcholieren., met diens verdediging., en het noodig
onderzoek van zijnen beganen misflag • zeer veel
tijds verloren., welken men nutter had kunnen en
behooren aan te wenden, en worden door zulk
eenen opziener dikwijls meerder wan ordes aangeregt, dan voorgekomen. Zelfs zal de tegenwoordigheid van de huisvrouw des fchoolleeraars
zelden genoegzaam zijn., om deze te kunnen verhinderen. - Voorzie u derhalve., zoo dra het
:lal1tal uwer fcholieren toeneemt., van eenen braven en gefchikten medehelper., of ondermeester;
gebruik hem nimmer tot het verrigten van huisfelijke bezigheden., maar befchouw hem fteeds,
:zal hij voor u en voor uwe leerlingen wezenlijk
nuttig z~jn., als uwen vriend., nimmer als dienstbaar. Dat ook hij zich naar uw voorbeeld vorme, en de voorfchriften., u gegeven., ijverig
trachte te volgen.
Eindelijk is het., ter handhaving van orde en
fiilte in de fchool, noodig., dat men geene kinderen aan neme ., die te jong zijn., en u dikwijls
door de ouders., gemakshalve ~ worden gezonden, om in huis van hen ontflagen te worden.
Want, behalve het onverfchoonlijke van zulk een
gedrag, kunt gij met zulke kinderen niets aan.
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vangen, en veroorzaken zij dikwijls veel verwarring en onrust.

Flijt.
Alle kinderen moeten, zoo veel mogelijk is,.
genadig worden bezig gehouden; dit doet hen
niet alleen vorderen in het~een zij leeren mol"ten, maar bewaart hen ook voor lediggang ..
die de bron is vllnvele ondeugden, berpaart den
leeraar veel verdriet, en bevrijdt hen van menige beftcaffing.

4·

Zindelij kheitl.
Deze eigenfchap In de kinderen, welke ik hier
bedoele, beftaat hoofdzakel~ik daarin, dat zij
hunne kleederen en andere zaken niet moedwillig vuil, en, zoo goed zij kunnen, zelve wederom fchoon maken; dat zij hunne handen eh
:tangezigt behoorlijk wllsfchen, het hoofd zuiver
houden, de haren netjes uitkammen, en wet
wild om het hoofd laten bangen , enz.
Tot deze zindelijkheid moet gij uwe fcholieren trachten te gewennen, en er met allen ernst
bij hen op aandringen. 't Is wel waar, dat de
ouders, in de eerfie jaren reeds, hunne kinderen daartoe moesten opleiden; maar, daar velen
dit verwaarloozen, zoo is het uwe taak, om
:lUe gepaste middelen in het werk te Hellen ..
om uwe leerlingen deze zoo noodzakelijke ei.
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genfchap in te prenten. Oaardoor zult gij u oij
de kinderen zelven , en bii de maatfchapplj, zeet
verdienllel~jk maken: wi ht zindel~jkheid is niet
flechts dicniHg ter bewl.{ lllg van de gezondheid
en ter bevordering van welvaart, maar, dat nog
belangrijker is, zij levert ook eene niet geringe
b~idrage op tot de zuiverheid van hart.
Immers, wie zich, ten aanzien van uitwendige
dingen, aan zindelijkheid gewent, zal zich ook met
meer lust en ijver op de reiniging van hart en
zeden toeleggen, dan hij anders zou gedaan hebben. Ook zullen kinderen, die reeds vroegtijdig aan zindelijkheid zijn gewoon geworden.
naderhand dezelve in hunne huishouding in acht
nemen, en daardoor vele fchade verhoeden, en
vele. ziekten en ongemakken voorkomen, die de
verwaarloozing dezer deugd gewoonlijk veroorzaakt. Kinderen, derhalve, die vol ongedierte
zljn, of eenen aan11:ekenden uitOag hebben, moeten zoo lang uit de [chool bl~iven, tot dat zij
van het eerfte volkomen gezuiverd, en van den
laatllen g~heel herfteld zijn; en het is uw pligt
l1aauwkeurig toe te tien, of ook de een of ander
bier aan onderhevig zij, op dat ~~i dien ftraks
moogt weren, ten einde alle aanfieking en be1metting voor. te kOlDen.

5Schaamte.
Deze is de bewaarller der onfcbuld, en zal
die kinderen, welken deze deugd vroegtijdig is
ingeprent, veel zekerder voor \mitenfporigheden
beveiligen, en van de verleidingen der onkuisch-
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beid affc1lrikken, dan bloote vermaningen en
goede lesfen in fi:aat zijn te doen. Ook leert
ons de ervaren is , dat de geboden en waarfchu.
wingen van den godsdienst, tegen de lusten
des vleefches, eenen. oneindig dieperen indruk
maken op het hart van iemand, die van z~jne
jeugd af tor fchaamte is opgeleid, en hem veel
meer van den W'~lIlJst en de opvolging vaR alle
andere zondige neigingen terug houden, dan van
hem, bij wien mea deze deugd van jongs af
heeft verwaarloosd.
Bedient II derhalve, mijne vrienden 1 van elke
gelegenheid, om haar in de harten uwer leerlingen te prenten, en aan te kweeken. Ziet gij,
dat zich een kind, in tegenwoordigheid van anderen, oabetamelijk ontbloot, het geen bU zekere verrigtingen, bij voorbeeld, bij het opbinden der koufen enz., zelfs zonder voordacht,
kan plaats hebben; dat het, buiten noodzakelijkheid, een of ander deel vau zijn ligchaam,
of van dat van een ander, h:!t geen de eerbaarheid gebiedt, dat bedekt blijve, met hand of
vinger aanroert; of dat het zijne handen, met
oogmerk om ze te warmen, of om andere redenen, naar deze deelen uitflrekt, wendt dan
uw gezigt ~ met verontwaardiging, van deze bedrijven af. en beflraft zulk een kind afz'lIJdcrlijk·, indien de daad heimelijk gefchiedt, en
open lijk. indien zij voor het oog van anderen
gepleegd wor de ; doch doe dit Oechts door een
donker, ernstig gelaat, en eene houding, die
uwe diepe verachting ever het gebeurde kenmerkt, gepaard met de bijvoeging van een enkel foei! Dit zal eene betere werking hebben,
dan al het menigvuldig waarfchuwen en verma-
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nen, en althans bij de mee~ten dit te wege
brengen, dat zij zich in h:!t ve~'vc;g voor zulke
wallvoegelijkhedea zullen wr.·.::h~en. Op gel:'jke
wijze moet gU ook uwe b:e11:l'c1Wl1~; im:gten ten
aanzien van alle zedebedel'17Cnde g.;Î~~~!{ken, of
fchaamtelooze uitdrukki'1gell, Wall!leer die in de
fchool mogten geve er .i of ~~be?igd worden:
want kwade zamenfprettiq;I!!1, is een gl!meen
fpreekwoord, dat dO'Jr de om::.!l'vinding g~ftaafd
wordt, bederven goede z.:è.en. - Voorts moet
gij nimmer gedoogen, dat UVle leerlingen hun p;evoeg doen openltjk op de {traat, of op zulke
:andere plaatfen , waar zij ligteliik van anderen
kunnen gezien worden, maar hun vermanen,
om zich bij dit werk, zoo veel mogelijk, aan
het oog der menfchen te onttrekken: want de
fchaamteloosheid, welke kinderen, zoo wel als
volwasfenen, op vele plaatfen , te dezen aan.
zien, openlijk aan den da~ leggen, verdient de
hoogfte verachting. Spreekt dus, wanneer zich
daartoe gelegenheid opdoet, over deze en foortgelijke wanvoegelijkheden, met uwe fcholieren,
als van bedrijven, die de eerbaarheid kwetfen,
en iemand de achting van ordelijk opgevoede en
welvoegelljkheid beminnende menfchen ontnemen,
en, uit dien hoofde, bij alle braven de fierkfte
:afkeuring verdienem; en herinnert u daarbij, dat
zij bij het aan - en uitkleeden oogen en handen
bewaren moeten, om niets onbetamelijks te be.
drijven.
Moet gij jongens en meisjes, in de fchool,
gezamenlijk onderwijzen, laat hen dan nooit
door elkander zitten, maar plaatst de banken,
indien bet mogelijk zij. zoodanig , dat allen u
jn bet gezigt hebben, doch dat de jongens ~n
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meISjes elkander niet regt in het aangezigt zien
kunnen C*). Draagt ook zorg, dat tusfchen kin..
deren van beiderlei geflacht, inzonderheid wanneer z~i meer volwasfen zijn, geene te groote gemeenzaamheid plaats grijpe: want eene na:mwe en
al te vertrouwelijke gemeenzaamheid onder fcholieren, heeft reeds dikwijls droevige gevolgeN te
wege gebragt. Tot dit einde moet gij nooit
jongens en meisjes te gelijk, ter verrigting hunner natuurlijke behoefte, buiten laten gaan, en
zorgen, zoo veel gij kunt, dat voor beiden
daartoe eene afzonderlijke plaats, bij of in het
fchoolhuis, gevonden worde, waarvan gij flechts
één kind te gelijk gebruik moet laten maken.
Wacht u echter bij alles, wat ik als middelen,
ter eevorelering der fchaamte, heb opgegeven,
0m door geene dubbelzinnige gefprekken, of een
geheimvol gedrag, bij uwe leerlingen eene fchadelijke nieuwsgierigheid te verwekken, en hen
daardoor tot een gevaarlijk nadenken te brengen:
want gij geeft altijd reden genoeg voor de afzon..
dering van beide geflachten, wann€er gij alleen
deze aanvoert: dat de gOl!de orde vordert, dat

ieder bij zijm

~e1ijken

blijve.

Ondertusrchen moet glJ het kind, dat zich a:m
de eene of lIndere der opgenoemde wanbedrijven
fchuldig maakt, niet aanftonds daarom voor onkuisch
( .) Voor de beste fchikking der banken of tafels,.
moet, voorzeker, gehouden worden die, (indien de ruimte van het Cchoolvertrek dit eenigzins toelaat) waar bij
de fcholieren achter elkander zitten; zoo dat b. v. die:
van de tweede bank of tafel. die der eerfte op den rug
zien en zoo vervolgens. Dit zal veel atldding. welke
telen over elkander zitten veroorzaakt, we&nemI)R.
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kuisch of oneerbaar 'bouden, alzoo bij de jeugd,
uit hoofde van hare' jaren en onkunde, vele van
deze ongeregeldheden weinig re beduiden hebben. Evenwel moeten zij zorgvuldig vennijd worden, opdat zij er niet aan gewennen, en zich
geene beelden in hare ziel vertoonen, en daarin
bltjveu huisvesten, die naderhand voor haar zeer
gevaarlijk zouden kunnen worrlen. Geeft den
kinderen, bij gelegenheid, deze les: " G~i moet,
~, wanneer gij alleen zijt, niets doen, hetgeen gij
" u fchamcn zoudt, in tegenwoordigheid uwer
!', ouderen te doen.
Daarenboven, GOD ziet u,
~, is u altijd nabij, en geeft op alle uwe daden
" licht. Hij kent uwe gedachten, en weet uwe
" woorden, eer ze nog op uwe lippen zijn.
" Voor l:Iem moet gU u dus zekerlijk het meeste
" fchamen, om iets te doen, 't geen onhètame" lijk of zondig is." - Wanneer uwe fcholie·
ren deze les behoorlUk inzien, zullen zij, onder
den d;ang der verzoekingen, eene fh:rkte ontwafen, welke hen voor de ondeugd zal kunnen
beveiligen: en daarom kunt gij u er niet genoeg op
toeleggen, om hen dezelve diep in het hart te
pfCn' ca. en door uw eige:1 gedrag een goed voorbeeld te geven. Want, wee! dubbel wee! den
}eel'aar, die zich zelven aan onkuischbeid fchuldig
maakt. en voorbedachtelijk, door ergerlijke ge·
fprekken en gedngingen, de Jeug-d tot fchandeliiken wellust verleidt! Gewisfeliik zal zulk een
man, zonder eene fpoedige verbetering van hart
en gedrag, den toçkomendell toom niet ont-
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6.
DienstvaartlichelrJ,
DienstvaartJicheirl,
Het niet beoefenen dezer deugd veroorzaakt
onder de menfchen
menCchen veel onheils, welk alleen
door hare betrachting kan verhoed worden. De
vroegtijdig in de ..
kinderen moeten, derhalve, vroegt~jdig
zelve onderwezen worden; en fdwon
fC!lOon zich wel
àaartoe niet vete gelegenheden op.
in de fchool daartoe
doen, zijn
z~n er echter eenigc
eenige weinige, waarvan
gij u bedienen moet, om der jeugd dienstvaardigheid te leeren : zoo als, bij voorbeeld, dat
men malkander
malkandet' zijn boek leent, te regt wijst,
met bewilliging van den meester, in het beter
toet
leeren van zijne les helpt, eene boodfchap doet,
enz., waartoe gij nu en clan
dan altijd wel eene ge·
gelegenheid kunt aan de hand geven. In zulke ge
ge~..
valkn echter, waarin de kinderen u zeI ven eenen
vaJlen
nuttigen dienst kunnen bewijzen, moet gij om·
omzigtig te werk gaan, en hen niet ligtelijk huisCe.
lijke
lUke bezigheden laten verl'igten;
verrigten; ten minf1:e
millff:e moe.
moe·
daarv:l.n uitgeten de trotCchell en ongehoorzamen daarv:\11
ko·
floten worden, op dat zij niet in den waan komen, dat zij zich langs dien weg bij hunrten
hunnen
leeraar verdienstelijk
verdienstelUk maken, en daarvoor zich
voorregten aanmatigen, die hun nimmer kunnen
verleend worden. Over
Ov.:r het algem.een
algemeen moet men
inpreatell, dat zij door hunne dienstdienst.
den kinderen inprenten,
betooning aan een' anderen dezen minder goeds
h en gedaan heeft, door
bewüzen, dan hij aan hen
hen in de gelegenheid te !lellen,
Hellen, om dit goede
aan hem te kunnen verrigten.
verrigren.
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BûeefdheirJ.
BûeefdheicJ.
Vele geringe lieden, in de fl:eden en ten pbtten lande, zijn in hunne woorden en gedragingen zeer ruwen onbefchaafd, en veroorzaken
daardoor, dat befchaafde lieden hen minder ach.
ten, hun gezelfchap fchuwen, minder deel in
hun onge1u.k nemen, en van hier ook dikw~ils
minder geaegm
geaegan zijn om hen te helpen. Hoe
verkeerd ook dit gedrag der laatllen zij, wordt
hetzelve echter door de ondervinding bevestigd,
die ons dikwijls leert, dat de beleefde en
vriendelijke man boven den onbefchaafden in de
wereld zeer veel vooruit heeft, en, in geval van
rampen en.tegeufpoeden, op een grooter medelijden kan hopen.
Behalve de opgegevene, hebben onbeleefdheid
en onbefchaafdheid nog meer andere kwade gevolgen: zij verminderen het 2angename der verkeering, zelfs onder hen, die aan dezelve gewoon
zijn; maken op het hart, wederkeerig, eenen aan
haar gelijkvormigen indruk, en verfiikken daar
door achting en liefde, verdooven de fiern van
het medelijden, verzwakken de zachte aandoeningen onzer ziel, en ziin dus een gevvigtige
gewigtige
hinderpaal voor de opvoJgiRg van de voornaamfie godsdienstige pligten. Een beleefd, befcheiden en vriencleli;ik gedrag, van den :I!1deren kant,
heeft eene tegengefic1de.., goede uitwerking, en
dient tevens tot een waarborg voor de te graote
groote
en gevaarlijke gemeenzaamheid onder kinderen en
valwasfenen
volwasfenen van beiderlei geflacht.
Gij ziet dUi wel) mijne vrienden! waarom ik
II
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u rade, uwe leerlingen tot een beleefd en
minzaam gedrag op te leiden. en hen daarin van
jOD3S af te oefenen. Om dit nu met een goed
gevolg te verrigten, moet gij hen inzonderheid
gewennen, zich- niet alleen omtrent u en andere aanzienlijke, of voJwaslene perfonen , maar
ook jegens elkander, befcheiden en beleefd te
p;edragen, bij voorbeeld: door elkander, onderling,
wanne.er zij te zamen kamer, vriendelijk te groeten; bij den waren naam te noemen; met be.
fcheidenheid elkander aan te fpreken en te ant·
woorden; altoos verzoekender wijze te vragen,
wanneer z~i iets begcerell, en voor den bewezen dienst te becl:mken enz. - Verder moet gij
hun, volgens bnds en plaatrelijk gebruik, leeren, hoe zij hunne hoogachting voor perfonen
van aanzien moeten aan den dag leggen, door,
namelijk, den hoed af te nemen, zich te buigen,
hen op de regterhand te Inten gaan, zijne plaats
voor hen in te ruimen enz. Dit alles moeten zij
ook te -uwen aanzien in acht nemen; terwijl gij
hen daarenboven moet onder het oo~ brengen,
dat er geene ware beleefdheid. bercheidenheid
en eerbied omtrent anderen kan pla"ts hebben,
indien nederigheid van hart, en inwendige
hoogachting, die wij alle menfchell, als Gods
b~eld, doch inzonderheid onzen meerderen, verfchuldigd zijn, niet de grondflagen van deze maat.
fchappelijke deugden uitmaken.
In een woord, wilt gij goede orde in tie fchole
bewaren, tracht dan, zoo veel mogelijk, deze
drie voorfchriften u eigen te maken.
lfie. Gewent uwe leerlingen tot de f1:iotl1:e ge.
hoorzaamheid; uw ja, zij ja, en u \v neen, zij
neen! Gebi~dt nocb verbiedt derhalve iets, dan
ft
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eene ernstige overwegin, , of uw gebod
yerbod billijk en nuttig zij.
!lde. Tracht uwe leerlingen te overtuigen, dat
gij ben hartelijk bemint., en niets zoo zeer ter
harte neemt als de be,..ordering van bun geluk.
Sde. Tracht u zei ven een' fchat van kundigheden
te verzamelen, en u de manier eigen te maken,
cm dezelve uwen leerlingen, op eene bevattelijke wijze, mede te deelen ~ zoo dat zij uwe meerderheid lan de zijde yan het verl1:and en oordeel
levoelen. - Laat dus nimmer blijken, wanneer
uwe leerlingen u iets vragen, dat gij hunne vraag
niet kunt beantwoorden; tracht hen, voor dat
oogenblik, van de band te wijzen, en inmiddels
u zelven te onderrigten, en zeg hen vervolgens,
wat sij van de zaak weet.

Da
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Wo, 11/ in de fcllool, lij t.en goed IJeftuur,
niet mtlg 'Worden toegelaten?

Idelden
n de voorgaande les, mUne vrienden t hanwij over dat gene, waartoe g\i uwe leerlingen in de fchool moet opleiden, zal er een geregeld bel1:uu!'
befiuu!' plaats hebben. Laten wij nu zien,
wat tot dat zelfde einde, overeenkomstig het
tweede gedeelte der voor!rel1:c1de vrage, niet mng
toegelaten., maar zorgvuldi~ moet voorgekomen
'of verhinderd worden; en hiertoe behoort:
I.

niet mei: 'WDrJen toegelaten.

7'

I.

De Leugen.
Palfche lippen, zegt

SALOlIfO,

z;;n tien Heere

een Jfruwel (.); en, die Itugenen blaast, zal niee
ontkollJcfJ (t).

Deze duidelijke verklaringen des
Biibels zouden reeds gelloeg zijn, om in uwe
fcholieren àe leugen niet te dulden; doch er is
hiervoor nog eene b~izondere reden .. welke voornamelijk onze opmerking verdient. Kinderen,
zoo wel als volwasfenen, bedienen zich van deze hate1~ike ondeugd, om hunne begane fouten,
hunne ollkunde en zwakheid, hmme verkeerde
oogmerken en neigingen, te bedekken; om dat
gene te verkr~jgen, wat zij wenfchen, en te ont..
wijken, wat z~j vreezen. Gelukt het hun nu,
om onder den dekmantel der leugen hunne he·
dreven misOagen te verbergen, of hunne l1echte
bedoelingen te bereiken .. dan wordt de lust teil
kwade hoe langer hoe ll:erker, en de vrees om bet te
bedr~iven, naar gelan~, minder, met dat gevolg,
dat zij het kwade nu driftiger najagen, en zich
meeT en meer aan hetzelve geweunen. In dit
]aatfte geval is er weinig beterfehap te hopen:
want hoe zal een leeraar zijne fcholieren kun,nen verbeteren, wanneer hij niet weet, waar hij
bij hen zal aanvaugcn? en hoe zal hU dit ontwaren, indien zij bern geftadig door leugen en
geveinsdheid misleiden? Het is, derhalve, een
voHlrekte pligt, dezulken uwer leerlingen, die
zich het liegen tot eene gewoonte hebben ge-

maakt.
( .) Spreuken XII: u.

,t)

Idem XIX: 5-
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maakt, op alle mo~e1ijke wijze, • door Iesfen ,
vermaningen, beàrtigingt:n en befiraffingen, van
deze ondeugd terug tc brengen. en alles aan te
wenden, om de leugeu, zoo heilloos in hare
gevolgen, te voorkomen. Ten aanzien v.an dit
laatfte zal ik u eenige r~adgevingen mededeelen, welke ik BJeen, dat d:lartoe kunnen dienen.
J. Wanneer een kind zijnen beganen misflag
uit zich lIelvea erkent, moet gij het wegens deze fout niet ftraffen: ook zelfs dan niet, wanneer het, op de eerfie vraag, ~ijne feileB belijdt, ten ware gij duidelijk ontwaardet, of u
op goede gronden verzezer~ hieldt, dat het niet
beftraffen, in een van beiàe gevallen, bij dit
kind aanleiding zou geven, om denzelfden , of
eenen gelijkfoonigen misflag op nieuw te bedrij.
ven.
A. Wanneer een kind zijn begaan, firafbaar
misdrijf, door opzett'!iijke leugens, tracht te bemantelen, of te verbergen, moet het, wegens
dit voorbedachtelijk liegen, dubbel ge(1:raft worden.
g. Geeft uwen leerlingen, door onvoorzigtig
vragen, geene aanleiding tot liegen. Wanneer
g\i vermoedt, dat een kind niet gaarne iets wil
zeggen, moet gij er ook niet naar vragen, zoo
lang de kennis daarvan voor een goed beftuur
van het kind, of om andere gewigtige redenen,
voor u niet noodzakelijk is: want de verwaarloozing van dezen raad, heeft tot menige leugen aanleiding gegeven. Js het echter noedig,
om datgene te weten, wat u een kind niet gaarne zeggen wil, tet dan wel op. wanneer het
liegt, of gij het van de leugen al of niet kunt
overtui&eu. Zijt gij niet volkomen zeker, dat
aij
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gij hetzelve daarvan overtuigen zult. vraagt dan
ook niet, ten minne niet regtfireeks, naar de
zaak: want men moet boven alles trachten te
verhoeden,. dat de leugen niet aan de kinderen
gelukh, dat is., dat zij daardoor niet iets geheel verborgen houden, of wel hun oogmerk
bereiken. Houdt gij u zelvea echter overtuigd,
dat gij het kind heden of morgen van z~ine leugens kunt overtuigfn, zoo moogt gij veilig naar
de zaak vragen, doch moet gij wel ~cht geven,
dat dit met een gelaat. houding of gebaarden
gefchiede, welke hetzelve, uit vrees, van het
bekennen der waarheid zouden kunnen terug
houden. Ook moet gij met uw vragen, niet, zoo
als men zegt, maar zoo a2!lftonds met de deur
in het huis vallen, maar het kind, door betuiging uwer toegenegenheid. en fomtijds eok door
de opgave van de rampzalige gevoigen der leu.
gen, "tot het antwoord voorbereiden: want een
dreigende toon en houding, bij het ondervragen, gelijk ook het vragen zelve, zonder dat
het kind tot het antwoord voorbereid wordt,
geven dikwijls aanleiding tot eene leugen, die
in het eerst niet geheel voorbedacht -is, doch
waaruit in het vervolg verfcheiden opzettelijke
leugens geboren worden, om daardoor de eerUe
te verbergen of goed te maken.

2
Het vertellen van allerlei nieuws.
Eene fnapachtige geaardheid, de zucht, om
\'Rn anderen alles, het niets beduidende zoowel
als het veel beteekenende , doch wel het meest

om
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om iets kwaads van hen te vertellen, is een
bijna algemeen en hoogst fèhadeJ~ik gebrek onder alle klas[ell van menfchen; ik zeg, hoogst
fchadelijk: want dit gebrek is een beJetreJ voor
onderlinge liefde, verwekt tweed ragt onder hu:sgenooten, buren en hekenden , en verleidt den
mensch, om zeer gereeddi;t.;: den fplinter in zijn
broe,ders oog te ontdekken ~ doch den balk, die
in zijn eigen is, niet te merken.
Ondertusfchen wordt de grond tot deze fehan.
delijke en fchadel~ike gewoonte, meer dan men
denkt, in verfcheidene [cholen gelegd, of ren
minfie ver!l:erkt: want niet weinige fchoolleeraars
~ijn zoo nieuwsgierig, om alles ·te weten, wat
hier en daar openlijk, en zelfs in het geheim,
gefchiedt, dat zij, door hunne vragen naar een
en ander, den kinderen lIanleiding tot het vcr...
tellen van allerhande nieuws geven, en zelfs niet
fchromen, naar mate zij meerder of Oechrer
nieuws uit hl'nnen mond hooren, ook naar die
mate hunne meerdere tevredenheid aan den dag
te leggen. Daar nu de kinderen gaarne fn:ap.
pen, en hunnen Schoolleeraar willen behagen 9
zoo zoeken zij zoo veel te gretiger alle nieuwigheden op, gewennen zich dus aan alle ijdel
geklap, en zelfs aan het liegen en lasteren. De
regtfchapen Schoolleeraar fchaamt het zich, zulk
eene nieuwsgierigheid bot te vieren, zoo zij al
bij hem mogt opkomen; vraagt nooit zijnen leerlingen naar nutteloos fiads - of dorps. nieuws,
en verhaalt het hen ook nimmer: integendeel,
brengt hij hen, wanneer zij dit verhalen, bet
f'ehandelijke en fehadelUke eener ongeoorloofde
fnapzucht onder het oog ~ en vergunt hen alleen
bet verhaal van bijzondere, merkwaardige voor.

val-
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vallen of omfbndigheden in zoo ver, als hij nood ig oordeelt, om daaru ît tot een leerrijk gefprek
met hen aanleiding te nemen.

3.
Het Happen of klikken van eIktInier.
Dit geCchiedt dikw~ils door de kinderen, met
oogmerk om zich bij den :~choolleeraar verdienftelijk te maken; meni?;ma:ü zelfs uit wangunst.
haat, wraakzucht en een zeker genoegen iu een
anders leed, en is dus niet alleen zeer hatelijk"
maar voor het kind, dat zich aan deze fout
fchuldig maakt, ten hoog!l:e na,iee1ig. Het kan
echter plaats hebben, dat eèn kind den misGag
van een ander aan den dag brengt, met oogmerk om hetzelve daardoor te verbeteren, of
voor fchade te hoeden; en in zulk een geval is
zijn gedrag betamel~ik en prijzenswaardig. Men
moet dus met behoedzaamheid te werk gaaT}"
wanneer het eene kind het andere wegens misdrijf a:tnklaagt, en zorgvuldig den grond trachten te peilen, waaruit dit gerchi~dt. Ontdekt
gij bij den aanklager eene fiechte beweegreden ,,'
breng hem dan deze met allen ernst en n:ldruk
onder het oog, en verbied hem, u immer op
deze wiize weder aan boord te komen. Doch
ontwaart gij, daarentegen, dat het kind met zij ..
ne aanklagte eene goede bedoeling hpeft ~ zoo
moet gij het niet daarom prijzen, noch ook hetzelve berispen, indien bet iets uit onkunde
mogt vertellen, hetgeen had behooren gezwegen
te worden, maar aan hetzelve zeggen, dat het
voor ditmaal, als hebbende nalU: zyQe overtui-

1
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Jing en met een goed oogmerk in dezen geb:mdeld, h~eft wel gedaan. Ondertusfchen moet
gij hierbij niet verzuimen, hem te onderrigten, wanneer de aanklagte zijner mede- fcholieren een pligt der liefde is, en hem waarfchuwC'n, voU1:rekt in geen ander geval zich dezelve te veroorloven. Blijft het echter twijfelachtig, om welke beweegredenen een kind
iets kwaads van een ander vertelt, geeft er d:m
.Been acht op, of laat ten minne niet blijken,
dat het bij u eenige opmerking verdient. Doch
oordeelt gij eeD nader onderzoek noodig. om u
van de waarheid van het geval te verzekeren,
doe dit dan, zoo veel mogelijk, in 'r gebeim,
en maak de zaak, indien dit gefchieden kan,
in ftilte aan een' kant. opdat de aanklaier,
indien bij daarbij onedele bedoelingen mogt
hebben, zijne ondeugende oogmerken niet bereike.

4Atlnma#ling Vlln bijzondere voorf'cgtell.
Sammige kinderen verbeelden zich, zonder
dikwijls te weten waarom, of ook we,1, omdat
hunne ouders meer vermo;rend zijn. of eenen
bijzonderen post bekleeden , dat hun êenig~ vllt)rregten boven anderen toekomen; ttrw, 1 r. ~t,
helaas 1 niet aan School1e~raars mUJ'I!!:elc, die
onedel genoeg denken, om hun dezt'lven i., te
wi1li~en. Een braaf Scho(llIeeraar. ecbter, die
van bet onbillijke van zulk eene aanfi':If..:ing
overtuigd is, en de nadeelcn bcf"ft, we]!(t! t:t
yoor de kinderen zelven uit vooTtvloeiien. wanneer men hun voorregten toeftaat, dIe zij wa.
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mn aan ben tt)e te komen, ontwiikt zorJlvul.
dig dezen mist1:l.g. Hij befchouwt alle ziine leerlinq;en als zijne! eigene kimteren , waarvan het
eene hoven het andere ~iets vooruit beefe, en
geen van allen zich dus ook eeuig voorregt durft
ef vermag aan te matigen.

5·
Plagen, tergen of fclJlmpen.
Deze wanvoegelijkheden verharden de ]larten
è!er kinderen; veroorzaken, dat zij liefdeloos
van aard worden, en verwekken dikwerf haat
en vijandfchap onder elkander. Zij moeten derhalve door u nimmer in de fchool geduld worden, waar gij ook nooit eenige k~if. of vecht.
partijen, die ook al fomtijds uit zulke gedragill
len voortvloeijen, moet gedoogen.
l

6.
Hel oVlrZuitl leer,n tier 111ft".
Dit veroorzaakt bil den leeraar en leerling
duizeling in ltet hoofd, en is weinig gefchikt,
om de zoo noodige aandacbt en oplettendheid,
onder het leeren en onderw~h;en, te bevorderen.
Alle kinderen moeten derhalve zoo fin zijD, dat
men niemand hunner hoore, dan alleen, wanneer hun het fpreken t.-,egrf1:aan of j!.'ehoden
wordt. Men zelt~e niet, (lat gii uwe fcholieren daartoe met flec-ne Mf'/!,{'!iikheP kunt llewenDen; want vele SchOf'Jlee1"ll"'fS berber' u .. in e:eJUkfoortige fCholcn, ab dl! uwe is, daarvaD een

F

Ja

na-

Wat al in tie fchDOJ

84

navol@'enswaardig voorbeeld gegeven, en u
overtuigend geleerd, hoe ver gU het door zachtheid en ernst in dezen kunt brengen.

7·
Het rttilm en verkooptn van het een of ander,
als med8 het gt'Ven 'Vtm gtfchenlcen, zond,r
bekomen 'Verlof.
Door dit toe te Jaten geeft men niet aneen
hij de kinderen dikwijls aanleiding tot bedriegerij, diefi'l:al. en ongehoorzaamheid tegen hunne
ouders; maar zelfs veroorzaakt men daardoor,
niet zelden, onder dezen de grootfte twisten en
oneenigheden, tUe den huisfelijken vrede voor

;altoos fioren.

8.
Het eten onder dm fthooltijd.
Wanneer de kinderen zoo ver van de fchool
wonen, dat zij des middags niet naar huis kunnen gaan, zoo moet men hun wel vertJorIoven,
dat zU eten met zich brengen; doch zij moeten
dit niet in den zak houden, of elders neerleg"
gel1, waar zij her zien kUllnen, en nog minder
gedurende het onderw~js uit hunne zakken eten.
De redenen.. waarom gij dit een en ander niet
moet toelaten, zijn deze: omdat daardoor de
opltttendheid verhinderd wordt, de kinderen te
veel aan eten en drmken leeren denken, en aan
hunne zinnelijkheid te veel voedfel wordt ge..
geven. J3ehalve dit kan het eten uit den zak
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ook ligtelijk aanleidin ; tot fnoepe'l, dieverij en
verkwisting geve~; en wi.! w<!et niet. hoe heil.
loos de gevolgen zlJn, welke daaruit geboren
worden?

9.
Hel t/iA.wijls luiten tie /eiloof glllJn.
Wanneer de noodzakelijkheid zulks vordl!rt,
moet gij nooit een kllld. w.:igerell, om naar buiten te gaan, noch hem door bedTeigingen van
firaf affchrikken, om u daartoe verlof te Vra.
gen, vermits dil kwadt' ievolgen kan hebben.
Alleen moet gij zorg dr:lgen, dat men zich niet
te dikwijls buiten de fchool be geve , en daartoe
moet g\i uwe fcholieren vermanen, om, voor
dat dezelve aanvangt, het noodige te venigten ,
waartoe de gewoonte veel kan bijdragen. Ook
kunt gij hen voor een enkelde maal, doch onder
uw opzigt, (hetgeen dan tec voorkoming van
ongeregeldheden noodzakelijk is,) allen te gelijk naar buiten laten gaan, om frisfche lucht
te fcheppen, hetgeen niet alleen Vl.ior de gezondheid der kinderen zeer vJordeelig, maar
te gelijk een middel is, om hel gel1:adige naar
buiten 190pen van gen eeDen na den anderen,
waardoor de aandacht veri1:rooid wordt, zoo
niet geheel te beletten, ten minne aanmerkelijk
te verminderen.

F S
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JO.

liet krom zitten, "et zich verfchuilen achter
tIe fchrijftafèl, en het verbtrgt n der
bantIen ond&r de kler:deretJ.
Het krom zitten kan ligtel\ik Zl'er fcbadelij1c
voor de gezondheid worden, tenviil bet verfchuilen achter de fchriiftafcl, cn het verbergen der handen" dik wiils met gef:l1 goed oogmerk gerchiedt, niet zelden tot allerlei fpelletjes, die der oplettendheid hinderlIjk zijn, gelegenheid geven, en fomtijds de kinderen ook
wel in gevaar brengen, om hunne onfchuld voor
altoos te verliezen. in wrIk laatl1e p-eval zij daarvan, dikw~ils nog in lat~ren 11. cftijd , de droe.
vige gevolgen moeten ondervinden.

VIERDE
Ov~r

LES.

tIe IJchting de,. jeugtl en liet ,oetI voorhle/tI lens Scnoolleerllars.

Idenkinderen
de beide vorige lesfen zagen wii, waartoe
in de fchool moeten worden opgeleid, en wat daarin, bij een goed beftuur , niet
mag worden toegelaten. Laten wij nu zien,
hoe een Schoolleeraar handelen moet, om de
jeug d te doen opmerken, W:lt er al tot een
goed fchoolbefiuur verdscht worde. Ter beantwoording dezer belangrijke vrage, zullen wij \l
eeni.
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eeni~e regels aan de hand geven, welke, gevoegd bij hetgene wij hier en daar te voren
rl'e(ls aanmerkten, tevens dienen kunnen, om u
te 1 eren, hoe gij u over het algemeen g-edragen moet, om waarlijk nuttig voor uwe [~ho.
lieren te worden.
EERSTE

REGEL.

Tracht u inzonderheid achting, liefde en vertroUWf,1J b;; uwe leerlingen te verwerven.

Zonder de achting uwer fcholieren te bezitten, zult gij weinig of niets bij hen uitregten ,
en uw onderwijs, uwe vermar.ingen en beftraf.
fingen - ;1Jles zal te vergeefs wezen. Het is
voor u, derhalve, aen belangrijke pligt, u
bij hen aanzien en achting te bezorgen, en deze trachten te bewaren, zoo gij van uwe pogingen ten goede eenige vrucht wilt hopen.
Ondertusrchen zijn er Schoolleeraars , die daartoe eenen geheel verkeerden weg intlaan, en
wanen. dat een knorrig, ontevreden gelaat, geduriA' [chelden en razeIl, en een aanhoudend
gebruik van den flok, of ander ftraftuig, daar.
toe bijzonder gerchikt zijn. Inderdaad, deze
middeleR mogen dienen, om den kinderen fchrilt
en vrees voor den meester op het Jijf te jagen,
maar hunne achting zal hij daardoor nimmer
verwerven; integendeel zullen zij zulk eenen
geftrengen leeraar veeleer als hunnen ergl1:en
vijand baten, en met verontwaardiging over helD
en zijne lesfen ter fchole komen. Zulk een
man, voorzeker, deugt voor zijnen post niet,
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en mag met regt een fchandelijk verwaar loozer
der jeugd g~noemd worden.
Even yerkeerd als deze, handelen, aan den
ande-.en kant, zulke 4)choolleeraars, die, om
zicp van de liefde der ltinderen en hunne ouderen te verZekerl!l1, all'!s van hunne fcholierell
inwil1igen en door de vingers zien, zonder hunne ondeugden naauweniks door eene ernfiige
waatfchuwing te beftraftèn. Schoon deze ook
:al niet zoo vele in het oog loopende nadeel en
fch\inen aan te regten , als die gefirenge liefdelooze tuchtmeesters, waarvan ik zoo flraks heh
gefproken, bederven zU de jeugd daarom doch
niet minder, alzoo hare aanvankelijke liefde jegens haren leeraar , weldra in eene al te groote
vertrouweHikheid , en in een, daaruit voortYloe\iend, gebrek aan achting zal verbasteren,
met dat ongelukki~e gevolg, dat de kinderen nu
allen moedwil, onbefchroomd, zullen plegen,
omdat zij voor geene {haf te duchten behoen;
en is het eenmaal zoo ver gekomen, dan is IJl
de vrucht van uwen arbeid en uw pogen onherroepelijk verloren •
.Behalve deze verkeerde middelen, waardoor
men zich achting meent te bezorgen, is er nog
eene oorzaak, waardeor de leeraars dezelve bij
hunne fcholieren geheel verliezen, namel~ik de.
ze: dat zij in hun bijzijn te veel fchroomval1igbeid en verlegenheid aal! den dag leggen, of te
veel over hun moedwillig gedrag, over hunne
traag- en achtelt'osheid, op eenen niets bed uidendett te on , kijven en klagen, zonder dat zij
r;epaste middelen weten aan te wenden ~m het
kwaad voor te komen.
Wilt gij u ,derhalve, welgezinde Schoolleeraars l
aan-
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aanzien en achtinp: b\i de l;indcren verfchaff~n, kiest
dan daartf\t! (ie'i n~irlddwcg tusichen eene te groote
ge(hengh.::d l"!!' etlH! te ':erreg:l3nlle toegeeflijkheid,
en laat uw gch::.:1e f''.:drng' duo, v3'ieriiiken, mannel~il,en t'li1st, ee I'! hefcht'idene vr~im oedigheid,
ftandvastighcid en inllemend:: vricndeliJkhcid zich
kenmerken. V crn.ijdt alles,. war uwe leerlingen
kan r,adeidin~ geven om II te ver:!cht~n, uit
te laf!chen of te befpotten , en draagr boven alles zorg, dat zij C(;l1 waardig denkbeeld van
uwe hekwaamhdd en deugd verkr~igen, en u
als een voorbet.ld befchollwcn, welks trap van
volkomc-nheid zij bezwaarlijk bereiken kunnen.
Dit zal u van de diepfte achtinp: verzekeren, en
deze .kunt g~i mrt weinige moeit.'! bij de jeugd
verwerven, indien gij u flechts met ernst ep
knnde ·en br3:Jfheid toelegt, en altijd uw gedrag zoodanig inrigt, dat men, llaar waarheid,
niets andt'r~ dan alies goeds vaR u kan zeggen.
Daarenboven moet gij ook de noodige voorzigtigbeid bezitten, om uwe zwakke zijde niet te
zeer te laten bH:kcn. Ontdekt gij, dat g~i het
een of ander v~rkeerd gedaan of gezegd hebt~
zonder dat een der kind.:ren het opmerkt, tracht
de begane fout dan heimelljk te verbeteren; doch
befpeurt gij het tegendeel, zegt cian liever aan..
Ronds, zonder de mmftc verlegenheid, of eenige
bewimpeEl"r!5: " ik verfprak , of ik verz31l mij:
,Ol het moest zoo "liezen." Verbeeldt u niet,
dat deze r..l4\:ltre~('l van voorzigtigheid bij kinderen, inzond~rheid bij de nog kleinen,. noodelo(!s zU; want, gelooft mij, zij z~ln zoo onnoozeI niet, als zij dikwerf fèhijne:t.. en zien
fchcrper, dan men denkt, il'lzondl.!rhdd teil aanzien van zulke zakéD, die op hen betrekkmg
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hebben. Zij ontdekken doorgaans, bU alle hunne onervarenheid en onkunde, de geaar(iheid
van hunnen leeraar , zijne zwakke of fterkc zij·
de, veel fpoediger, dan hij in ibm i5 hunlle
vatbaarheid, neigingen en ~emoedsgenddhcill te
leeren kennen. en weten dikwijls van hUllne ont·
dekkingen zulk een gebruik te maken, en daaruit
zoo vele gewaande voordeclen voor zich zelv~n
te trekken, dat men er zich, inderdaad, over
moet verwonderen. Behoedzaamheid, dus, iu
het bijz~in der kinderen, is voor u een nood.
zakelijke pligt, om uwe achting bij hen te beo
wnren; want hebt gij deze eenmaal verloren,
"dan is dezelve niet gemakkelijk weder te her.
krijgen, en zijn de nadee1en, welke daaruit ontfiaan, dikwijls niet te her!l:eIlen.
Bij de aangevoerde middelen, ter bereiking
van het opgegeven~ oogmerk, behoert nog in~onderheid, dat gij de liefde en het vertr6iuwen
uwer !cholieren tracht te winnen. Deze bewaren en bevestigen uw aanzien Herker, dan al
het overige, en banen u den weg tot hunne
harten, en om hen zoo veel te gemakkel~iker
ten goede te kunnen leiden.
de meeste kinderen valt het, wel is waar, niet moeijelijk,
hunne liefde en hun vertrouwen te verwerven;
doch evenwel moet gii daartoe zelf eene hartel~ike liefde voor hen bezitten, welke gij hun bij
elke gelegenheid m0et te kennen geven, en waar·
van uw geheele gedrag, zoowel als van uwe
zucht voor hun ware welzijn, de overtuigendfte
bewUzen moet opleveren. Tot dit oogmerk moet
gij u het voorbeeld eenS waarlijk verHaudigen
en goedhartigen vaders f1:eeds voor den geest
luengen, en hetzelve, zoo veel mogelijk is, in
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UW gedrag jegens uwe leerlingen navolgen;
zelfs moogt gij nu en dan, bij eene w:palltl! gelegenheid, hun ro ,duit uwe liefde, als ook dea
wensch, te kennen geven, om hunne wederliefde en hun, vertrouwen te mogen heziut!n;
doch uw hart moet met uwe woorden '~vere~n
fiemmen, en uwe daden moeten het getuigen.
Verder moet gtj, om Iiefdl! en vertrouwen
bij de kinderen te verwekken, altijd (die gevallen uitgezonderd, wanneer hun Hecht gedrag
het tegendeel vordert) met l'en bdder en vrol\ik
gelaat in' de fchool kom!.'n. Dit ml)cdigt hen
aan, en boezemt hun, reeds b~i uwe kemst,
natuurlijk liefde en vertrouwen in. Imll!ers ,
zien zij u met een donkerziend oor" ca c:ene
ontevreClen houding naderen, dan vreezen zij,
dat zij voor zich zelven vele onaangena:omheden
te' wachten hebben; worden mismoedig, gemelijk, en verliezen allen lust tot .leeren ; terwijl
zij, integendeel, wanneer zij u met een helder
en ,opgeruimd gelaat zien aankomen, daardoor
aanfionds tot vrolijkheid zullen gefiemd en tot
den. arbeid a:mgemoedigd worden. Onderlusfchen fpreekt het van zeif, dat deze uwe vral~ikheid ten eenemale van alles, wat naar ligtzinnigheid zweemt, verwijderd, en ten n1l3UWfie met uweD vaderlijken ernst en eene manne·
lijke deftigheld moet verbon-:1en zijn. Nadert dus
altijd uwe fcholieren met zulk een heJder en vergenoegd gelaat, en laat hen, gedurende den
gebeelen fchoolt\id. op hetzelve km;nen lezen,
dat gij er ware blijdfchap over gevoelt.. dat gij
hen moo~t zien en ondeuigren. Zelfs dan,
wanneer g~i eens olltevreden zijt. moet g~i uwen
yerdrietigen luim trachten te verber,en., waartoe
cene
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une genadige beoefening van een beboorlUk zelf.
beibtur zeer veel kan b~idragen. Zoo doende.,
:tuIt gij van uwe vrolijkheid en opgeruimdheid
de beste werking zien! Ter\1l'~jl gij deze aan uwe
leerlingen mededeelt, zal hunne 9pl~ttendheid,
hunne lust tot leeren ~ en hunne liefde jegens
u, vermeerderen, en dit alle:; zal we.der op u terugwerken, uwe droefgeestigh'!id "erarooiïen,
1lW verdriet vermindereu , eH blijdfchap, of ten
min{1:e eene meerdere tevredenheid, in uwe ziel
doen wederkeeren.
T WEE DER. E GEL.

Geeft u'wen kerlingen in alles een goed
'Voorbeeld.
Reeds heb ik u te voren berin nerd , ~at er
zeer ved 2an gelegen ligt, dat gij uwe [choUe.
ren in ~ae cpzigun tot eeil goed voorbeeld ver.
firekt, en in uw gedrag zorgvuldig alles verm~idt ~ hetg':.!11 tiUn on eClligerbande wijze tot
aanHoot zoude kunnen dienen; als mede, dat
dit een en :mder nj{ t ~dèhiedel1 kan. walm eer
uw bait niet vzn Wil re gf)d~vrucht gloeit. Dan,
deze hOO~5t bel:mgt~ike zaak verdient meer dan
eens herdacht te worden; en èus zal ik, met
dar:.rlstlllg van het hierboven ~ezegde, àaarbij,
met eenige verandering, de vülgende vermaning
eer.s geleerden mans aan de Schoolleeraais voe.

gen:
.. vner.
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d
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" 0 ,tnlJJ'1e
e:~. mijne me e-ar el ers

" in CHRI!iTUS! zoo ~;i nog eenig gevoel van
" men{cheliikheid in 'ïWCI1 boezem ontv.'aart,
" en het geluk uwer leerlingen, ja, uw eigen
" wel..
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welzijn, u nog eenigzins dierbaar is, zijt dan ~
om Gods wil, niet ligtzinnig of zorgeloos
ten aanûen van uwen wandel. Neemt deze
vermaning, bid ik u, toch ter harte, prent
dezelve diep in uwe ziel, en laat zij u. onder de waarneming van uwen post, !teeds
ter leidsvrouwe dienen; want, gelooft mij,
" gU kunt omtrent uw gedrag, in het bijzijl1
" uwer leerlingen, niet te behoedzaam wezen.
"Alle hebben zij de oogen op u gevestigd,
" en zij zien, voorzeker, fcherper, dan men
" dikwijls meent: zelfs ontdekken zij vaak in
" u eenen misOag, diel\ gij zelf niet eens kent,
" en welke u dikwerf in hunne oogen verach.
" telUker mnakt, dan eene andere, veel groo.
" tere _ fout 11 bij uwe volw:lsffne natuurgenoo" ten doen zal. Eén enkeld oogenbJik, waarin
." gij u zelven vergeet, en hun uwe zwakke zij" de vertoont, kan misfchien eenen dieperen
" indruk hij hen te wege brengen, dan alle lJwe
" goede lesfen en edelaardige pogingen im:J1er
" gehad hebben. Wacht u clerhalvc zorgvul" dig, zoo veel in II is, o:n hen. zelfs in klei" nigberlen, !!ecl1 flecht, en niet eens zulk een
" voorbeeld te geven, dat z~j niet veilig kunnen
" navolgen: want uw voorlleeld heeft et:neu
" krachtigen invloed op hunne gemoederen, en
" kan ongemeen ved goeds, doch nog oneindig
" meer kwaads Hichtcn. Men kun dus, in te" genwoordigheid van kinderen, die meer op
" het voorbeeld hunner oud<!ren, meesters of
" voogden, dan op hunne lesfen , hQe wijs en
" heilzaam onk, acht geven; die te zinne1Uk
" denken, te weinig- verltand bezitten, om een
" klein, zeer veifchoonlijk foutje van cenen
" gra.
"
"
"
"
"
"
"
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groveren misflag , en eene menfcheJijke zwak.
beid van eene opzettelijke hooze daad te on.
derfèheiden, en zich dikwijls minder aan de
l:tatfie dan aan de eedle ergeren; - men
kan, zeg ik, in het bijwezen van zulke aanfchouwers en regters zijner daden nooit te
omzigtig z~in. Het verraadt eene geringe kenDis van de denkwijze der kinderen, wanneer
men meent, dat men zich in hun gezelfchap
voHl:rel<t niet behoeft in acht te nemen, maar
zich alles veilig kan veroorloven; want bet
is Juist in dit gezelfehap , dat men reden
heeft om op zich zelven oplettenda te zijn,
dan in eenig ander: en hierom is hetzelve
ook een zoo uitmuntend middel, om u meer
en meer te volmaken. - Vermiidt diensvolgens
niet alleen het openlijk bedrijven van grove
ondeugden. waarover gU u voor ieder weldenkend mensch behoort te' fchamen; maar
wacht u ook voor iedere fout en voor elke
zwakheid, die g~i niet gaarne zoudt wenfchen,
dat nagevolgd werd, al waren er duizend
anderen, die dezelve rnogten over het hoofd
zien, of verfchoonlijk vinden.
" Zijt in alles leeraars door woord en wandel; en uw onderwijs zal alsdan voor uwe
fcholieren het vruchrbaarfle en tevens het gemakkeliikfle wezen. Er behoort geen groot
ver1l:and en geheugen, noch veel hoofdbrekens ep diep nadenken toe, om dit onderwijs
te bevatten: het zwakfie} onnoozelfie kmd
zelf is er toe in flaat, en de zoo fierke zucht
tot navolging fpoort hctz'.:lvl.! meader aan
tef ~:1llnerning vall zull: eE'rj 0i1derrigt. daIt
alle vermanin~el1 doen zuilen. -- Wilt gij dus

" uwe
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uwe leerlingen, bij voorbeeld, aan zindelijkheid gawenBen, leert heil dan deze deugd niet
alleen door uwe lesfen • maar ook door uw
eigen voorbeeld: immers, zijt gij zelf flnrdig
in uwe kleeding, en morfig op uw ligchaam,
wat moeten zij dan bij uwe vermaningen tot
zind.elijltbeid denken' • •• Begeel"C gij, dat
zij gefladig zullen bezig zijn, weest dan zelf
geen lediggangers, maar arbeidt fleeds met lust,
" en laat men u nooit geheel ledig vinden. " Wenscht gij eene goede orde in uwe fchool
" in te voeren, zoo laat geene de minne on" geregeldheid in uwe kleeding, noch in eenige
" van uwe bezigheden blijken. In uw fchool" vertrek, in uwe woning, en in uwe gebeele
" huishouding moet deze orde blijkbaar door" finlen; want die alles onder elkanderen werpt,
" en het benoodigde nu in dezen, dan in ge" nen hoek moet z'Jeken , die geeft, waarlijk,
lIJ aan zijne fcholieren in dezen een zeer flecht
" voorbeeld. - Wilt gU hen leeren , in hun" ne gefprekken en beloften fteeds der waar.
" heid hulde te bieden, zoo laat nimmer eene
" onwaarheid, zelfs niet in fcherts, wanneer
" deze verkeerd zou kunnen worden opgevat,
" uwen mond ontglippen, en belooft noch dreigt
u ooit iets, dat gU niet kunt nakomen, of
" niet voornemens zijt te volbrengen. Laat ook
"g::ene toezejZg-ing of bed:-eiging onvervuld,
" welke gij. zo·.der eellig beding, gl:daan hebt,
" ten zii er eene gegronde reden voorhanden
" ?oU. waardoor gii hU uwe fchoIieren de ver.
" cle'"!king van trouweloC1sheici kunt l17erhoeden.
" Wanneer gij reo aanzien van eene zaak nil:t
" volkomen van hare waarheid overtuigd z~it,
" geeft
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geeft dan dezelve, om deze reden, ook niet
voor zeker op, oprlat zij u naderhand niet
verdenken mogen, van opzettelijk de onwaarheid verhaald te hebben.
" Wilt gij UWen leerlingen eerbied en geboor" zaambeid jegens hunne ouders en overige op"zieners inboezemen, verwaarloost dan zelf
" deze pligten omtrent u\Ve geestelijke leidslie" den en wereldlijke overheid niet, en draagt
" vooral zorg, om de achting der kinderen voor
" hunne ouderen op geenerlei wijze te krenk~n.
" Hoe verkeerd handelen niet in dit 0pzigt die
,leeraars, welke nooit beter te if,reken z~in ~
:, dan wanneer zij de domheid en onkunde van
, volwasfenen en ouden, die het een of ander ~
:, d:>.t nu in de fehool onderwezen wordt, niet
" geleerd hebben, in tegenwoordif!;heid hunner
, leerlingen, breed beginnen uit te meten
Zij
" benemen hen daardoor niet alleen alle achting
" jegens hunne ouders, hetgeen ten uiterfle {eha..
" delijk is. maar boezemen hen ook eene on;, verdrageliike trotachheid in, die hen op alles,
, wat volwas(enen en ouden doen of zeggen,
" met verachting doet ·nedc:rzien. - Laat een
" ware, zuivere eerbied voor God. bij alle ge',legenheden, doch inzonderbeld bU het Ol:dcr:, wijs in den Godsd!enst, bij het gebed en god.
vruchtig gezang, 11l alle uwe woorden en ge·
': baren dooritralen; geeft uw ernlHg misnoc·
, gen te );ennen, wanne~r uwe fcbolicrcn iets
" doen of zeggen, dat met dt'zen ecrhied jegens
': GOD {tr~idig is, en wacht u zorgvuldig, om
" niet zelf, lagchende of klm tf.;nde, zUnen
:, heiligen naam, of dien van zijnen Zoon, hgt..

" zinnig te gebI\liken.

" Be-
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" BevHitigt u voorts, bij de voordr:!gt vaD
" b~jzonder gewigtige waarheden, bij voorbeeld,
"van GODS vaderlijke goedheid omtrent alla
" menfchen, en zUne barmhartigheid jegens de
" zondaren; van het ltlden en fierven vaD JR" zus; van zijne gehoorzaamheid en liefde,
" welke Hem bewogen, om tot heil der wereld
" dit alles te ondergaan; van het liefderijk ge" denkmaal van zUnen dood, d:!t Hij met zoo
" veel wijsheid in!1elde; van de gr@ote beloo" ningen en firaffen in de eeuwigheid, enz. " bevlUtigt u, berze~ ik, om zelf, bij de
" voordragt van deze waarheden, van derzelver
" aanbelang. ten diep!1e doordrongen te wor·
" den, en daardoor in uwe ziel de heilig11:e
" aandoeningen van godsvrucht te verlevendi" gen: aandoeningen, welke niet mis fen zullen,
" zich ook uiterlijk te vertoonen; welke daardoor
" aan uwe lesfen nadruk zullen bijzetten, en
" zich :lan de harten uwer fcholieren zullen me"dedeelen. Zelfs heeft één enkele traan, die
" in het oog des leeraars blinkt, en niet door
" kunst gevormd, maar door een waarlUk ge" troffen hart, dat van het gewigt der zake ten
" volle overtuigd is, bij eene gepaste gelegen..
" heid ge!1ort wordt, eene fierke uitwerking op
" de harten der kinderen, en brengt dikwijls
" aandoeningen en be!1uiten bij hen te weeg,
" welke de nadrukkelUk!1:e vertoogen niet in Haat
" waren voort te brengen.
" Door uw eigen werkzaam medelijden met
" de ellende .van anderen, kunt gij iHsgelijks
" het mededoogen in de harten uwer fcholieren
" gaande maken, en hen leeren , om in den voor" en teienfpoed J in de vreugde en fmart hun-
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ner natuurgenooten op de regte wijze deel te
nemen. - Ook kan de wijze, op wdkt! gij
met hen, uwe huisgenooten en buren omgaat, bij hen eenen tl:erken indruk te weeg
brengen, en zeer veel bijdragen, om hen tot
minzame en vriendelijke, of tot liefdelooze
en ondeugende menfchen te vormen. - Wanneer gij uwe leerlingen als een goed vader hehandelt; wanneer gij. door uw geheele gedrag
toont, dat gij hen waarlijk lief ht!bt, dat gij
,~ uit dien hoofde u beijvert, om hun ware wel·
" zijn te bevorderen, hen overal, waar gij kunt,
" daartoe behulpzaam wilt zijn, en hun gaarne
" alle goede dientlen en alle genoegens (die
"dikwijls in kleinigheden betl:aan) bew~izen
" wilt, dan zult gij ook, ten minfl:e bij velen
" hunner, liefde en dienstvaardighdd verwek" ken, en dan zullen zij van u leeren , om hun.
" ne mede - fcholieren, gelijk ook alle andere
" menfchen, met liefde en goedwilligheid te be" handelen; terwijl dit zelfde gevolg ook dan
" zal plaats hebben, wanneer zij uw minzaam
" en vriendelijk gedrag jegens uwe huisgenao.
" ten en buren opmerken. - Met één woord,
" elke deugd zal zich in een bevalliger en na" volgenswaardiger licht aan hen vertoonen,
" en door hen het beste betracht worden, wan" neer gij zelf door uwen wandel daarvan een
" voorbeeld geeft.
" 0, mijne vrienden! gij kunt dus waarlijk
" veel aan dit vorming van het hart en karak1
" ter der jeugd toebrengen, zoo uw gedrag met
" uwe lesfen overeentl:emt, en aan deze kracht
" bijzet. Gij hebt daartoe d.:! beste gelegenheid:
" immers worden zij u in die jaren toever·

" trvuwd,
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trouwd, waarin zij, ten minCle
minne groot ende eIs ,
nog onbedorven zijn, wa.rin hun h:1rt nog
buigzaam is, en tot alles kan gevormd wor·
den; waarin hUIl
hun verll:and voor de uitmnntende les[tn van deugd de beste vatbaarheid
bezit; waarin de weetlust en de zucht tot
navolging het l1:erkl1:e werken; waarin bij de
meesten nog die zuivere onfchuld gevonden
wordt, welke hen zoo bijzonder voor de indrukken van alles, wat goed en braaf is, gefchikt maakt; waarin zij dagelijks rondom u
zijn, en gij dus, naar hunne juiste bevattelijkheid, de zaden van deugd, van langza.
merhand , in hunne nog teedere harten kunt
l1:onen, en dagelijks doen opgroeijen. Behalve
dit, zijn hunne verkeerde neigingen, zoo zij die
fclwle
al mogten bezitten, wanneer zij bU u ter fclwIe
gebragt worden, nog niet zoo diep ingeworteId,
teld, dat gij dezelve door oplettendheid en
vlijt niet zoudt kunnen uitroeijen. Inderdaad,
gij kUIlt, bij de u toebetrouwde jeugd, veel
meer goeds tot l1:and brengen, dan waartoe de
Leeraar van den Godsdienst naderhand, bij hunnen mannelijken ouderdom, in fhat is; want
zijn de kinderen eenmaal bij u, ten aanzien
van hun hart en wandel, verwaarloosd, hoe
zelden worden zO
z~) dan naderhand op het regte
pad terug gebragt , en hoe moeijelijk: valt het
dan, om hen tot beter menfchen. tot regtfchapen Christenen te hervormen! Het uitroei.
jen van ingekankerde ondeugden is zeer zwaar,
en dikwijls, in weerwil van alle aangewende
moeite, onmogelijk; Illaar
maar de.:.elven voor te
komen, in hunne eerCle
eerfie beginfels te verfiik·
verfl:ik·
" ken, en het hart ten goede te neigen, terwijl
G ~
" het
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het nog buigzaam is, - dit is eell veel gemakkelijker werk, waarin die leeraar , dit zijnen fcholieren in alles een goed voorbeeld
geeft, onder den Goddel\iken bij!1:and zeer
zeker gelukkig zal Sagen. Ontw~ikt, derhal·
ve. mijne vril:uden I dezen arbeid niet; ~ij
verrigt daardoor eene bezigheid, zoo edel,
eerwaardig en gewigtig, als immer door u
kan bij de hand gel10men worden; en laat
" u door geeFle zwarigheden, die gij hierin ont" moet, en waarvan de meeste dikwijls in de
" verbeelding befiaan, van een zoo uitmuntend
" werk affchrikken.
,. Tot den pligt, waartoe ik u thans verma·
" ne, te weten, tot eenen onberispelijken ,
" deugdzamen wandel voor GOD en de u toever" trouwde jeugd, zijt gii reeds als Christenen
" gehouden, en fchoon gij al geen Schoolleeraars
" waart, zou die voor u ook dan nog iewigtig
" en dierbaar zijn moeten: thans, echter, n11 gij
" dezen post bekleedt, en de jeugd door uw
" onderwijs en vO(lrbeeld tot regtfchapen men" fchen en ware Christenen moet vormen, ligt
" gij ten deze onder eene dubbele verpligtillg.
" Stelt gij dus belang in uw eigen geluk, be" zit gij nog eenige liefde voor de kinderen.,
" uwer 2.orge zoo ernmg aanbevolen, en be~, mint gij hunnen en uwen Goddelijken Mees ..
• , ter, zoo volgt dan ook zijn voetfpoor, c,m
" te gelijk door woord en wandel te leeren.
" Betoont u in alles een voorbeeld van goede
" werken: laat uw licht voor hen fchijnen, en
" leert hen door uw gedrag, wat !:jet beteeke ..
" ne, een waar vereerder van God in geest en
" in waarheid a en een echt navolier van on-

" zeil
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" zen dierbaren Verlosfer te zijn, opdat zij uw,
" goede 'Wtr leen zien, en met u, door eenen ge ..
" liikvormigen, deugdlievenden wandel, uwe"

" Vilder, die in den Hemel is, mogen "Ierhee,." lijken (*)!"
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n de vorige les, mijne vrienden! gaven wij II
twee regels aan de hand. welker opvolging wij
u als voHlrekt noodzakt'lijk aanprezen, om voor
de ieugd waarliik nuttig te worden. Zoo belangrijk nu deze ziin. zoo zeer verdient ook
uwe ernCl:ige behartiging de volgt:nde
D

~
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Per!.aalt uwen [cnolieren dikwijls voorbeelden.
Dit is, om verfcheiden redenen, nuttig. Gefchiedenisfen en verhalen ziin den kinderen altoos
zeer welkom: zij verwekken aandacht, bouden
de oplettendheid gaande, en dienen. in~onder...
heid, om eene zaak duidelijker en bevattel~iker
te maken. Daarenboven - en hierom verdient
deze leerwijze onze hoogCl:e aanprijzing - zi;n
( *) M411f1. V:
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dezelve ook een zeer goed middel, om de jeugd
tot een goed gedrag op te leiden: immers boezemt het verhaal van navolgenswaardige voorbeelden haar liefde en hoogachting in jegens
hen, wier goede gezindheden en daden verteld
worden, en doet in haar den hlst en moed geboren worden, om dezelfde of foortgelijke goede
daden te verrigten, wanneer zij daartoe gelegenheid heeft. Is deze echter nog niet voorhanden, dan verwekken zij dikwijls in haar een
vurig verlangen, 't geen haar zulk eene gelegenheid vlijtig doet opzoekell. - Dat het verhaal
van goede voorbeelden dit uitwerkfel bij de
menfchen te weeg brengt, kunt gij aan u zeIven o1ltw~ar worden, wanneer gU flechts op·
merkt, hoe gij aan den eenen kant te moede
zijt, als gij eene uitftekende goede .daad. b~i
voorbeeld ,. van dankbaarheid, braafheid, of
werkzame menfchenliefde, of mondeling hoort
verhalen, of met oplettendheid in een boek leest,
en wat gij aan den anderen kant gevoelt, wanneer men u, daarentegen, flechte voorbeelden
van affehuwelijke gezindheden en handelingen
vertelt. De eerllen zullen u, ongetwIjfeld, ter
navolging nopen; terwijl de laatfl:en u met
eene billijke verontwaardiging zullen vervullen.
Dat dan dit voortreffelijk middel, om daar.
Èloor uwe [choHeren tot een goed gedrag aan ,te
moedigen, door u in geenerlei opzigte verwaarloosd, maar met ernst gebezigd worde 1
Verzamelt d:iartoe eenen voorraad van goede
voorbetJden en verhalen; doch neemt, in het uitkiezen derzelve , het volgende in acht:
I. Dat die worbr,Jden ~'O(Jr lr.indertn tie IIf,ste
sljn, we/ka jJU;/l&l zoftldanige daden Jen too"
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Jprûtlt", die zii overer;nkomftig hunne vermogens
en omfionrligheden, of d"delij Je, ofeer/ang. kun'M;n fltlvo!gen. Want, wanneer de voorgef1:elde
be(lr~iven voor hen te moeijelijk , of geheelon.
mogelijk zijn, zullen ,zij wel hoogachting voor
den man gevoelen, die dezelven verrigt, en
fomtÏjdi ook wel den weRsch ontwaren, om tot
f!;elijke handelingen in fiaat te zijn; maar het zal
l1en, of in het geheel aan moed mangelen, om
dezelven na te volgen, of zij zullen dien dadelijk laten zinken, zoodra zij hun onvermogen
befp~uren.
Laat ik dit met een voorbeeld ophelderen. Gij verhaalt het volgende: " Een rijk
" vorst, die zeer fpaarzaam leefde, had ver" fcheidene arm. en weeshuizen gefiicht, en de"ze met aanzienlijke inkomfien befchonken,
" tot onderhoud van derzelver behoeftige en
" ongelukkige bewoners;" zoo zal 's vorsten
gedrag wel hoogachting bij uwe fcholieren verwekken. maar dit zal ook alles zijn, om dat bet
voorbeeld, hoe fchoon ook, boven bun bereik
is. Vertelt gij hen echter eene gefchiedenis,
welke voor hunne omll:andigheden berekend, en
dus voor hen navolgbaar is, zoo als bij voor·
beeld dit geval: " Een bedelaar zeide eens te·
" gen het kind eens armen daglooners : ach! ik
" heb zulk een grooten honger, lief kind! geef
" mij flechls de helft van uw kleenfte ll:uk brood t
" Het kind gaf hem hierop het grootfie fiuk
" geheel, en verheugde zich, dat de arme man
" het zoo fmakelijk en wel te vreden nuttigde.
" Na dat hij nu gegeten had, bedankte hij bet
" ldnd , zeggende: nu hebt g~i mij, die niets te
" eten had, en bongerd!:, eens regt verkwikt!
" God zegf:ne u, lief kind. - Edelmoedig was
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" voorzeker deze daad, en haar gevolg verze" kerde het kind van de goedkeuring des He" mels; want G0d zegende hetzelve, en het
" vorderde genadig in de betrachting van alles
" goeds, waartoe de voorbede van den armen
." man ook ongetwijfeld het hare zal hebben toe" gebragt. " - Verhaalt gij hen zulk een, of
foortgeliik gevllL, dan tw~\fel ik niet, of fommigen hunner, ten minne, zullen eenen fierken
aandrang gevoelen, en het beOuit opvatten, om
eene foortgelijke daad na te volgen.
2. Alle vfJorbeeiden, die gij uitkiest, om (Jan
t/'W6 leerlingen te verhalm , motten ten volle met
de waarheid overeenkornfiig, of ten minfle waar.
fch~itliijk zijn. Zij moeten altijd met de waarheid ten volle overeenkomen, wanneer zij een
zeker bekend perfoon betreffen; en dus zoudt
Jij geheel verkeerd handelen, wanneer gij, bij
voorbeeld, van onzen Zaligmaker en z~jne Apostolen, iets als zeker verhaalde, van welks waarheid gij niet overtuigd zijt. Ook moet men van
de waarheid der gefchiedenis, welke men als
200danig wil vertellen, zeker Z~jR, zoodra zij
iets buitengewoons of bovennatuurlijks, zoo als
wonderwerken, enz. bevat, en nimmer, bij
het onderwijs in den godsdienst, eenige andere, dan waarachtige gebeurtenisfel1, ten bewijze van de waarheid zijner leeringen ~ aanvoeren. - V\'al1neer echter de voorbeelden geene
betrekking op zekere perfonen hebben, wanneer
de gefchiedenis niets bovennatuurlijks bevat, en
:1l1een dient'n moet, om den waren allrd der gezindheden en daden, of hare eigenaardige gevolgen, daardoor duidelijker en bevattel~iker voor
~ nellen, en door het vcrllaal meerder indruk
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te weeg te brengen, dan kan men het geval,
mits waarfchiinlijkheid bezittende, regd1:reeks
verhalen, zonder daarbij nitdrukkelijk te bepalen,
hoe of het met deszelfs waarheid gelegen zij,
doch ook tevens zonder hetzelve, als volkomen
waaraclltig op te gevlm. Ondertusfchen verdie.
nen ol)k in dit geval echte gefchiedverhalen,
naar cie behoeften en vatbl!arheid der jeugd ge.
fchikt, indien men zoodanige wete, altoos boven
de enke1d wa:ufchijnlijke den voorrang.
Wanneer men geene voorbeelden kan vertellen,
die bi.izonder gefchikt ziin, om de natuurlijke
gefleldheid van goede of flechte geneigdheden en
daden, benevens derzelver gevolgen, aan de kinderen duidelijker en bevattelijker voor te fiellen,
en op bunne harten eenen dieperen indruk te
maken, draagt men de gebeurtenis wel eens zoo.
danig voor. als of zii in een enkelt! bepaald ge-;
yal metderdaad gefchied ware. Men doet dit,
om dat zich de kinderen in zulk een geval iets
gemakkelijker, duidel~iker en levendjger voorlle,l.
len, dan wanneer bUll de zaak in bet algemeen
wordt voorgedragen. Men verte.Be dan: " Een
" aanvallig kind, een gehoorzaam jongeling,
" een braaf zedig meisje, een ~ude godvruchtige
" grijsaard," enz. of, zoo men de perfonen
nog nader wil bepalen: " de kleine WILLEM;
" een knecht, KAREL genaamd, die een arme,
" maar vlijtige knaap was; de beide zusters,
" KEETJE en BETJE, hebben dit gezegd, gedaan
" enz." wat mogelijk meer anderen verrigt of
gezegd hebben, of in zoodanige omftandigheden
door ben zoude gefchied zijn. Bij voorbeeld:
" KAREL diende bij een behoeftig, maar braaf
" Heer, waar hij het, uit hoofde der duurte
G S
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"van alles, niet altijd volop had. In plaats
" van hierover te morren, zoo als velen doen,
" behielp hij zich niet alleen, zoo goed hij kon" de; maar -dacht dikwijls, wanneer hij het oog
" op de menigvuldige bedelaars vestigde: h"!e
" veel goeds geniet ik niet, in vergelijking van
" deze! Ik heb huisvesting, kleed eren , dage" IUks warm eten en een bed; maar deze olJge" lukkigen ontberen b~ikans alles. Hierop werd
" zijn medel~jden gaande, en deelde h~i z~in
" weinigje brood met een der bedelaars, [prak
" bij vermogende lieden voor hem een woord
" ten beste, en gaf hem goeden raad."
Dit
geval kan ieder een vertellen, zonder der waarheid te kort te doen, offchoon ook de knechr,
KAREL gena3md, bij hem niet bekend is. Want
men kan toch vooronderf1:ellen, dat er verfian.
dige en goedhartige dienstboden gevondea wor~
den, die, in gelijke omf1:andigheden, even zoo
zouden denken en handelen, als hier van KAREL
verhaald wordt. Wil men nu echter bij de eenvoudige waarheid blijven, die in dit geval ligt
opgeOoten, dan brenge men den kinderen alleen
onder het oog, " dat verf1:andige en goedbarti" ge dienstboden alqid moeten te vrede z~in,
" [cl1Oon zij bij hunne behoeftige ~eesters niet
" fieeds overvloed hebben; dat zij gedurig hun" nen naat moeten vergelijken met dien van an" deren, die van huis tot huis hun brcod zoe.
" ken, en dezen dan ook van hun weinigje, dat
,. zij hebben, ~elijk ook hunnen goeden raad,
" moeten mededeelen, en bij hunne meerderen
" voor hen ren voorfpraak verf1:rekken." Onderlusfchen zal deze manier van voordragt de jeugd
minder behagen, haar minder oplettend maken,
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ken, en haar niet zoo fierk ter D:l.volging van
het goede nopen, dan wanneer de opgegevene
waarheid, en de daaruit voortvloeijende leering ,
in het bevallig kleed ceDer bijzondere gebeurtenis
worden vool'gefield. Of nu de knecht KAREL
of FRANS heet, dit doet niets ter zake, naardien zoodanige verhalen dienen, om den mangel
aan afzonderlijke, waarachtige en voor de kinderen ge[chikte gebeurtenisfell te vergoeden. Dik.
wijls kunnen zij onk als gelijkenisfen gebezigd
worden, om daardoor eene zaak op te helderen ;
en van deze bediende zich onze Zaligmaker
meermalen, zoo als, bij vool'bfeld, in het geval
van den verloren zoon, en in dat van den koning, die van zijne bedienden rekenfchap vorderde. Ook kan men de kinderen fomtijds , bij
zulke verhalen, doen opmerken, dat zij hun alleen als voorbeelden, en bij wUze van gelijkenis, verteld worden; maar geenszins, om hen te
.overreden, dat zij gelooven zullen, dat Jezelven
waarlijk alzoo gebeurd zijn C*). Inzonderheid
moet men bij zulke vertelfels zorg dragen, dat
zij waarfchijnIijk blijven, en er geene omllandigheden in voorkomen, die, of in zich zelve on.
mogelijk, of met het overige onbefiaanbaar zUn.
Zoo zoude, bij voorbeeld, het zoo even verhaald gedrag van KAREL onwa:lrfchijnl~ik worden,
indien men vertelde, dat hij Vln zijn weinigje
brood nog vier andere perfonen gefpijzigd had.
g. Het is zeer goed, wanneer gij, bij het verhaal "Jan 'VoarlJee/tlen, dIkwijls bij de geyolgen
der
(.) \Vij hebben meer dan eeDe zeer goede verzameling van zood:tnige verh:llcn voor de jeugd. bijzol'der die
c1o'Jr VA~ ROCIlOIV in zijnen Kind".,ri"ld. geleverd.
ca in 't Hulland,ch vertaald.
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deugdzaam bart en gedrag verzekeren den mensch
zelden van eenen aanzienlijken .fchat van vergan.
kelijke goederen. Dit voordeel derhalve moet
nooit als een gevolg van een deugdzaam leven
worden opgegEwen: eensdeels, om de kinderen
niet ba~tzuchtig te doen worden, en anderdeels,
om hen geen grooter geluk te fchetren, dan zij
in hunnen (land bereiken kunnen: want door dit
laatfte voeden z~i ligtelijk dwaze of te hoog ge.
fpannen verwachtingen, en nemen dikwijls gevaarI~ike middelen bij de hand, om dezelve te
vervullen: of, 't geen gewoonlUk het geval is II
zij worden ontevreden met bunnen ftaat, en
verflaauwen in de betrachting van het goede,
om dat zij bet wel vooruitzien, dat zij daar.
door nimmer zoo aar.zienlÎjke. tijdelijke voordeelen behalen zullen, als men ben bad afgefchetst. - De gewone natuurlijke gevolgen van
een deugdzaam gedrag zijn een gerust geweten
en een wel te vreden hart; de achting en liefde
van anderen; toereikend voedfe! en dekfel; het
vermogen, om zijne ouders en andere weldoeners,
op de eene of andere wijze. zijne dankbaarheid
te betoonen; gezondheid, aerkte enz. en dezen
moet g\j ook doorgaans nJleen als natuurlijke gevolgen van goede daden opgeven. Vertelt dus
niet, hoe dikwijls di t door anderen gefchicdt,
dat een boeren knaap een aanzienlijk Heer geworden is, dje in een groot prachtig huis woon·
de, verfcheiden bedienden had, rUk gekleed
ging, en dagel~iks, naar zijn welgevallen, in
fene koets met vier paarden reed, of voegt er
bii, dat onder duizenden, van een gelijk gl'drag,
n~auweltks ééDen dit geluk zal ten decle val-
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len, en dat de boereR knaap, die, voor het
uiterlijke. zoo gelukkig geworden is, misfchien
in zijne koets in verre na niet zoo vergenoegd
en wel te vree!en zal geweest zijn, als hij ach.
ter den ploeg had kunnen worden, De onvoorzigtige vertelCels: " KOENRAAD ging fcheep. en
" kwam, na verloop van eenige jaren, met veel
" geld, juweelen en gouden fiaven terug." " CHRISTOFFEL, een boeren zoon, begaf zich
" in buitenland Cc hen dienst, en werd in wei ni" ge jaren legerhoofd;" hebben zekerlijk menig
jongeling uit zijn vaderland gelokt, en tot een en
ontevredenen matroos of foldaat gemaakt. Hetgene ik hier van· de gevolgen van goede gezindheden en handelingetl gezegd heb, lil at ,
namelijk, de buitengewone zeer zelden, en altijd
met be.hoedzaamheid, doch de gewone, altijd
moeten worden bijgebragt , geldt ook ten aanzien van de nadeelige ge~olgen van flechte nei·
gingen en daden, waaromtrent op gelijk.e wijze
moet gehulideld worden.
Ondertusfchen moet gU het niet, zoo als fommigen doen, bij de opgave der natuurlijke, goede of kwade gevolgen van 's menfchen bedri}
ven laten berusten, maar wel in het oog hou.
den, dat gij uwe fcholieren niet flechts tot natuurlijk goede menfchen, maar ook tot ware
vereerders van GOD, overeenkomfiig de leer van
JEZUS, moet vormen; en hierom moet gij heil
ook met de bovennatuurlijke drangredenen , ter
betrachting der deugd, en ter vermijding der on.
deugd, bekend maken, en hen deze zoo diep
trachten in te prenten, dat zij zich daardoor,
inzonderheid, in hunnen handel en wandella.tea
be Huren.
De
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De Heilige Schrift levert ons den besten fcbat
van voorbeelden op, en onder dezen is er geen,
dat zoo zeer door de jeugd verdient gekend en
gevolgd te worden, en 't geen ons, bij des zelfs
vl~itige navolging, 1;00 v"el troost en vertrouwen op God inboezemt, 0:15 dat van onzen Zaligmaker, wiens geheele leven het volmaaktUe
toonbeeld van deugd opleverde. Wij bidden u,
derhalve, waardige Schoolleeraars ! om de liefde,
welke deze onze gezegende Verlosfer omtrent de
menCchen, en inzonderheid omtrent de kinderen,
gedtlrende zijne verkeering op aarde, aan den dag
legde, maakt uwe fcholieren met JEZUS, hunnen
grootHen weldoener, en inzonderheid met zijn
navolgenswaardig gedrag, bekend, 't welk H~i bij
zijne omwandeling llier op aarde gehouden heeft;
en zijt verzekerd, dat, hoe meerder moeite gij
daartoe aanwendt, uw loon ook zoo veel te
grooter zal wezen.
Hoe aangenaam en indrukverwekkend het verhaal van voorbeelden en geCchiedenisfen, ook
voor kinderen, zij, behoort hiertoe echter eene
zekere geCchiktheid, die niet allen bezitten, eN
op welker verkrUging gij u dus moet toeleggen.
In alle uwe verhalen moet orde, duidelijkheid,
eenvoudigheid en een goede fmaak, zoo als
men het noemt, heerfchen, zonder dat daartoe
juist veel vernut.t of geleedheid noodig z~j. On.
dertusfchen moet gij de gefchiedenis, welke gij
der jeugd wilt vertellen, zelf verfiaan, en zoo
levendig in uw geheugen hebben, dat gij u on·
der het verhaal niet behoeft te bedenken. en
geen gevaar loopt, om in onwaarheden te vervallen. Gij moet u het geval, waarover gij fpreken wilt, zoo danig voorfl:ellen, als of het voor
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uwe oogen gebeurde, en alle noodelooze uit.
vccrigheid vermijden, zonder echter die omfiandigbcden over het hoofd te zien, welke dienen
kunnen, om uw verhaal bevalligheid b~i te zetten, en den bedoelden indruk te we ge te brengen. Van deze manier v:m verhalen levert ons
de Bijbel de uitmuntend!1:e voorbeelden Dj!), zoo
als in de gefchiedenis van ABRAHAMS offerhande, van JOZEF, TOBIAS en anderen, uit welke
men, bij eene oplettende befchouwing, zal ontwaren, dat inzonderheid twee z:lken zeer veel
tot derzelver levendigheid bijdragen: te weten ~
dat eenige geringe omfiandigheden, welke op de
verbeelding werken, naauwkeurig bepaald, en de
daarin betrokken perfonen fprekende worden ingevoerd. En, inderd:iad, wanneer men deze beide zaken, bij het verhaal cier fl:raks genoemdt!
gefchiedenisfen, eens achterwege laat, zal men
duidelijk opmerken, hoe veel zij daardoor van
het levendige, bevallige en aandoenlijke zullen
verliezen.
Hoe meer gij 11 in het verhalen oefent, zoo
veel te grooter zal uwe gefchiktheid daarin wIJrden; en mangelt het u hieraan geheel en al,
('t geen echter nooit bij eenen Schoolleeraar behoorde plaats te hebben,) leest dan uwen leer.
lingen de gefchiedenisfen voor, of laat dit door
een ander vàrigten; doch neemt daarbij altijd
en vooral het volgende in acht:
J7ooreerst, moet gij zorgen, dat uwe fcholieren de gefchiedenis wel begr~ipen; en daartoe is
het noodig, hen datgene te verklaren ~ wat voor
hen duister en onverfl:aanbaar is. Om dit nu
te ontdekkeR, moet gij hen over het verha~lde
beurtelings ondervragen, 'e geen bovendien ook
zeer
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zeer nuttig is, 8m de gefchiedenis eenen llerkel'en indruk op het hart te doen maken, en zoo
veel te dieper in net geheugen te prenten.
Ten lIndere, wanneer het verhaal zich tot een
enkeld mensch bepaalt, moet gij de kinderen laten. beoordeelen, of, waarin en waarom de perfoon, valt wielt verhaald wordt, goed of kwaad
gehandeld hebbe, en tevens trnchten, dat het
beminnelijke of hatelijke van zijn gedrag hun boven alles in het oog val!e. [)eze beoordeeling
is voor kinderen zoo moeijelijk niet, als zich
velen mis/chien verbeelden. Immers, al vroeg
ontwaren wij in hen het gevoel van het betamelijke en onbetamelijke, of het billijke en onbIllijke eener da~d, illzonderheid, wanneer men
ben flechts eenigermate &p dezelve oplettend
maakt; en zoo dra zij nu, bovendien, door ge.
paste vragen, tot mIClenken gebragt worden,
f;aaTI zij van dit gevoel tOt oQrdeelen over. Kan men hen zoo ver brengen, dat zij zich in
de plaats van den perroon fiellen, ten wiens
voor - of nadeele de daad gerchied zij, dan ontnaat dit gevoel van het billijke of onbill~ike fpoediger, en is levendiger. Ook gerchiedt dit,
wanneer men een gelijkfoClrtig geval vooronderfielt en verhaalt: bij voorbeeld, " Verbeeld u
" eens, KAREL! dat uw vader u naar uwe ou" der broederen zond ~ die ver van huis, in
" een bosch, bezig war~n, 111et hout te hak" ken, en deze, op uwe aannadering , tot mal.
" kanderen zeiden: ginds komt hij alln; nu zul" len wij hem doodflaan! Uw oud1i:e broeder,
" echter, van een ander gevoelen zijnde, ànt" woordde: neen! laten wij hem niet aanltonds
n van kant helpen: want hij i~ toch onze broe-
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der; maar wij zullen bt'm hier in dit d:'~I'e
hol werpen, en van honger laten omkOlll'!Il.
Hierop zulkn wij ztjnen hoed en {bk 1I'I;!r
huis dóen brengen, en aan z~jne\1 vlder I.1l~ll
vragen, of dezen, die door ons bij gindr..:he
brug in het water gevonden w.!rden, niet de
hoed en fiJk van KAREL zUn? Deze raad geviel
uwen overige broe.i.!ren, en men wierp u nu
dadelijk in het diepe hol, zcttede zkh rondom
hetzelve neder, was vrolijk, en hield eenen
fmakelijken maalt\id. - Hoe zoude u IlU dit
gedrag uwer broederen aanfiaan'l Handelden
" JOZEFS broeders niet op gelijke wij?e'l Hoe
" befchouwt gij nu deze daad'/ Wat is daarin
" inzonderheid affchuwel\ik'l Wat no~ al meer?
" Hoedanig was dan de gelteldheid van hart hij
" ben, die tot zulk eene daad b~lluiten k'm" den 'I Welke ongere({elde neiging Ol.l.[waart g\i
" inzonderheid hierin? Wat was dan de oor" zaak van dezen diep gewortelden baat tl:'gen
"JOZ!F! Zij misgunden hem dus den veel ver.
" wigen rok, en den voorrang, dien hii, bo" ven hen, bij zijnen vader, bezat. Wangun!lt
" en nijd, derhalve, waren de rampzalige bro1.
" nen van hunnen haat, en deze was het. (iie
" hen, in hunTJe toomelooze wr:Jede, tot de af,
,> fchuwelijkfie daad vervoerde. Ziet J?~i nu wel.
" KAREL I hoe gevaarlijk deze nt'i~:Il~el1 7.i:n ~
" en hoe heilloos de gevolgen, welke zij ku 1" nen naar zich flepen? "
Oudertusrchen zal het dikwïns plaats h~bbf'l1.
dat uwe fcholieren, uit onkunde. VOOT(!)()rrel.'l
of over\iling. een verkeerd oordeel over cle h 11"
verhaalde gefchiedenis vellen; doch iJl dit 9:l'v":
hebt gij eene goede gelegenheid, om humy? (){l.
H
k~i1'
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"
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"
"
"
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kunde en vooroordeelen te beter te leeren kennen, en hen te waarfchnwen, om in het beoordeelen nn perfonen of zaken zeer omzigtig te
werk te gaan, ten einde niet mis te tasten, en
zich vooral te wachten, om geen hard of liefdeloos oordeel over anderen te vellen.
Voorts is het ook zeer dienftig, om uwen
leerlingen het fchoone en beminnelijke van goede, zoowel als het hatelijke en Iffchuwelijke van
llechte, ondeugende, neigingen en handelingen
zoo veel te fierker te doen in het oog vallen,
dat gij twee verfchillende voorbeelden naast elkander plaatst, zoo als van een gehoorzaam en
ongehoorzaam kind, van een vergenoegd en ontevreden dienstknecht cnz. Zoo handelde ook
dikwerf onze Zaligmaker, bij voorbeeld in de
gelijkenis van den trotfchen Pharizeër en den
ootmoedigen Tollenaar, die in den Tempel fionden te bidden; in die van den barmhartigen Samaritaan en den gevoelloozen Priester, en van
den j!;oedhartigen huisvader eD zijne wangunfiige
arbeiders. Zelfs is het dikwijls, ter bereikiug
van dit oogmerk, nuttig, om zich van meerder,
dan van twee, verfchilIende voorbeelden te gel~ik
te bedienen, en dit kan zonder veel moeite of
uitvoerigheid gefchieden, wanneer gij een voorval vertelt, zoo als er dagelijks een onder de
kinderen gebeurt I en vervolgens verhaalt ~ hOI!
vcrfcheiden kinderen daarbij doorgaans denken
cn handelen. Om dit voor u duidelijker te maken, zal ik bier ecnige voorbeelden opgeven,
welke lol ten leiddraad kUlmen dienen.
J. " Eene vrouw, in behoeftige omRandighe.
" den levende, vroeg aan de kinderen uit hare
" buurt, die met elkanderen fpeelden: kinde-
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ren! wie van u wil mij den dienst doen, om
re R., een kwartier uurs van hier, bij. deu
Artreniimenger eenen drank voor mij te halen'? ik ben te ziek en zwak, om dit zelve
te kunnen doen. Raadt nu eens, wat
deze kinderen antwoorddeJil '? - JAN zeide: ,ik
ben uw knecht niet. \V.lUEM: als gij mij
een ftuiver geeft, dan wil ik: h~t wel doen.
" KLAAS: wel, wat zlit gij toch zonderlinge
" jongens! Ik zal het eerst mijnen vader vragen.
" en wanneer er die niet tegen heeft, zal ik
" aanilonds lladwaarts iilen, en den drank mede
" brengen." Als gii nu dit geval verteld hebt,
vraagt gij aan uwe fcholieren: Hoe behaagt u
het antwoord van JAN'? En wat be!1uit g~i daaruit te ziinen aanzien'? - Hoe denkt gij over
het antwoord van WILLEM'? En wat ligt er in
opgeGoten, dat hij ~en Huiver voor ziine bood.
fchap, en dat wel van eene arme, kranke vrouw,
vorderde'? - Maar waarvoor houdt gij nu de
verwondering van KLAAS over het gerlrag der beide anderen'? Wat beteekent het, dat hij z~inen
vader eerst verlof wilde vragen, en dan {lede ..
waarts ijlen'? Wie van deze drie houdt gij nu
voor de beste'? In wiens plaats zoudt gij het
liefst willen z~in, en waarom juist in die van
KLAAS'? Dergel~ike vragen moet gij bij zulke
verhalen nimmer verzuimen; doch gij kunt de
kinderen, die daarin vaorkomen. noemen, zoo
als gij goedvindt: alleen moet gii zorg dragen,
om nooit aan een kind, dat in een flccht Jicht
wordt voorgefteld, den naam V:lll cellen uwer
leerlingen te geven, opdat deze daardoor niet
beleedigd warde.
A. " Een vader zeide tegen zijne kinderen:

H
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komt hier, en helpt Il"ii de aardappelen in deze mand ver,amelen JrJOST antwoordde: dat
kan vader wel :ilIeen AOelt. PIKTEl\: moet ik
dan de klle oHk nog uit het land halen 1
" KEES: ik kan de aardappelen wel alleen in
,,, de mand doen; laat vader flcchts zoo lang
" gaan nederzitten en rusten."
3. .. Eene moeder had drie dochters. Kin" deren! zeide z~i. als gij u gewarmd hebt,
" moet een van allen deze boter naar de markt
"brengen. MIETJE, de oudfte, antwoordde:
" dat is KEETJE'S zaak, want die is de jongfte.
" KEETJE zeide: ik wiJ het ook wel gaarne
" doen, als moeder het maar wil hebben. Dit
" behoeft niet, viel KLAARTJE haar in de rede.
" Laat mij maar gaan, moeder! ik ben beter te" gen koude en regeu gehard, dan mijne jon" gere zuster."
4. " FRITS lag achter eeDen flagboom en
" weende bitter. Waarichijnlijk was hij er af" gevallen, en had zich bezeerd. JAKOB, dit
" geval hoorende verhalen, zeide: waarom bleef
" hij er niet van daan? KOENRAAD : aJs ik hem
" had zien liggen, zoude ik naar hem toe ge" gaan ziin. O! waar is hij '? fprak FltANS, ik
" lnop aan!l:onds derwaarts, of ik hem ook kan
.' helpen ..
5. ,. Een kind zeide tep:en ziine moeder: zie
" eens. die jon~en, die daar heen loopt, fiekert
" de fchouders door z~ine klcêren. JAIWR riep
" hem na: Lompert' waar wilt gil heen'? Kas" LIS fpn:k: dit moet al een zeer gemeere knaap
" ziin, anders EoU h~i er zoo flordig niet uit., zien. IZAK: h~i moet wel van koude verlt~i·
" ven: ik zal mijne moeder vraien, of ik hem
" nlijn
"
"
"
"
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" miln oude kamizool mag geven, om zich te
" verwarmen."
6. n Zeker Scboolleeraar bad zijnen leerlingen
" vtrbodtn, OIO in de fchool ovorluid te fpre.
" keil' FU:-fs, dit een zijner nlakkers booren" de verhalen, zeide: nu zal ik bet evenwel
"doen. PIET, meer vfc!esachtig, vroelt: ,vij
" zullen er immers geene flraf voor krijgen t
" Doch KAREL fprak: ik moet dir bevel trach" ten te ontbouden, anders liep ik ligtelijk ge" war, om in de fchool overluid te fpreken,
"en zoude mijnen meester daardoor misha-

" gen."
Ten tlerde. Wanneer uwe fcholieren de gefchiedenis begrijpen, en er hun gevoelen over
gezegd hebben, dan moet gij dezelve tot uW'
oogmerk aanwenden, dat wil zeggen:
Q. Gij moet hen oplettend maken op bet leerrijke, dat daarin vervat is, en inzonderheid hen
zoo leiden, dat zij dit zelven opmerken en aall
u opgeven. Dit kan door vragen gefchieden.
Bij voorbeeld: FRANS! wat kUilt gij nu uit dit
geval Ic!eren? Li~t er ook iets lIavolgenswaardigs in opgelloten ? En wat is dat'l Hebt gij
er ook iets ia ontdekr, waarvoor gij u wachten
moat? I<:n waar is dit In gelegen?
b. Moet g~i hUil doen zien, 'Yt'tmneer tn hoe
zij het voorgcflelde goede yoorbeeltl kunnen opvo'~en; in welke gevallen de h~rillneriDg aan
ho:tzelve bun Y3n bijzonder nut killl z\in, en
waarvoor zij ûch moeten in acht lIl'men, ten
eitlde de kw:de voorbeelden te fdmweu.
c. l\-1oet gij dflor de opgave der ,,-actie en kwade gfvolge'), di~ in de gelèhie.1clli:r. z.elve voorkomen, of door anJere bewet:grc..lelleu, in de
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barten der jeugd de neiging trachten op te wek:ken, ter navolging van het goede, en ter vermUding van het kwade. Rij voorbeeld: gii hebt
uwe [cholieren het voorgevallene met JEZl7~ in
den tempel verhaald, toen hij nog flechts ü"aalf
jaren oud was, dan vervolgt gij aldus: "Gij
" moet nu, lieve KAREL! uit neze gefl:hiedellis
" leeren , om naar goede en heillame lesfen met
" oplettendheid en een leergierig hart te luiste"ren. Hebt gij nu niet wel eeIlS gelegenheid,
"om zulke te kunnell hooren'? \Vaar dan '1
" Waar nog meer. dan in de fchool? Wat is
" nu uw pJigt, wanneer de leeraar in de [chooI ,
" de predikant in de kerk, of uwe ouders in
" hun huis, u onderwijs geven? Zijt gij wel op" lettend, W:Wlleer gij daarbij overal rond ziet,
" met uw boek fpeelt, of aan geheel iets an
" ders denkt, dan waarover gefproken wordt '?
" Wanneer zijt gij dan opmerkzaam? Welk
" voorbeeld uit de verhaalde gefchiedenis zoudt
" gij dan navolgen 'I Verdient dat van JEZUS
" niet uwe hoogfle achting? En om welke re·
" den 'I Hebt gij er ook eenig voordeel bij, wan·
" neer gij bij het aanhooren van goede lesfen ,
" zoo oplettend zijt, als hij was? 'Waarin be" (tut dit? Heeft het zijn nut. wanneer men
" zoodanige lesfen wel begrUpt, en gefl:adig in
" zijn ~eheugen bewaart? En waarin is dit ge" legen? Kunt gij dezelven wel begrijpen, zon·
" der dat gij opmerkzaam zijt? \Vaardoor han" delt gij dan meer overeenkomfl:ig het voor.
t, beeld van JEZUS, door oplettendheid, of on" oplettendheid ~ Zult gij nu voortaan alt·\id op"Iettend wezen? Wie wilt gij daarin navolgen '?
" En waarom juist jEzus? Wel geantwoord.:
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Hij ~af u in dit geval. en in alles ~ het vol.
maakd1:e voorbeeld, en dus moet g\i zoo dik.
wijls gij naar de fchool of ter kerk gaat, u
hetzelve te binnen brengen, en God bidden,
dat hij u de verei~ch[e aandacht wil verleenell,
om het goede te leeren dat aldaar gefproken
wordt."
Ziet hier nog een ander voorbeeld. "De
" verraderij van JUDAS, welke ik u zoo aan" ftonds verhaalde, was, buiten twijfel, eene
" zoo fchandelijke als affchuwdijke daad, en
" lrvert ons het droevig voorbeeld op, tot welk
" eene laagte de mensch vallen kan, wanneer
" hij niet bij t~ids op een behoorlijk aefiuur zij" ner ongeregelde neigingen en driften bedacht
"zij. Laten wij thans over dit geval eens na" denken, en de bron van JUDAS verraad trach" ten op te fporen, opdat ons z~in ongeluk
"voorzigtigbeid moge leeren.
Zeg mij dus
" eens, KOENll'AAD! hoe kwam deze man toch
" tot den rampzaligen nap, om zijnen ~eester
" te verraden 'I Voedde hij eellen diepgewonel.
" den haat tep;en JEZUS? Wat was toch de be" weegreden zijner fooode verraderij'? Waaruit
" beO uit gij, dat eene onmatige geldzucht het
" roerfet van ziju bedrijfware? Wel aangemerkt.
" Reeds gaf hij een duideliik blijk van deze
" rampz::lige neiging, toen bij MaRIA, die de
" voeten hares Heeren zalfde, wegens dit eer,. bew~is, befirafte, en voorgaf, dat bet. daaraan
" verfpilde geld beter aan den armen had kun" neo gegeven worden; maar niet ]an~ daarna
" ontmaskerde hij zich geheel en al, toen hij
" tegen de overpriesters zeide: wat wilt gij mij
" geven, ik zal hem u overlevere-n? - Eene
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begeerte naar geld en goed was dus
de uorzaak van zijne :lfkl,uv\lej~lke wandaad.
Maar weet gij nu wd, hoe men deze vcr..
keerde neiging, in één woord, noemt'? Regt
zoo: gierighe:J, en deze was het dus, die
hem tot de fcllJllddijkll\! verraderij bewoog,
en hem voo ril een reeds t0t diefnal vervoerd
had; want ]OHAi'J\ES Hoemt hem, met ronde
woorden, een dief ( *). Wat meent gii nu,
" Zal! JV!MS, toen de zucht tor geld allereerst
" in helD wakker wierd, wel ooit gedacht heb" ben, dar dl:ze hem nog tot ctnen dief, en,
" dat nn[~ ergd is, tor eeljen fnooden vena" oer \'311 ziint:Il besten Mcestèr 7.oude maken '/
" Zou bij het ,vel hebben kUlinen gdooven,
" \Yaur,,~er iem:1Dd hem dit v(l(,raf ~eze7-d had." de? Eli zoude 'hij niet veeleer g.:daC'ht beb" ben, (lat h~i tot zulk een boosaardig bedriif
" cnulOgelijk in Haat "vare? Vóór dat hem de
" geldtlor~t overmeesterd had, ge1.1ofde hij dit
,., zekerHik , en evenwel verviel bij tet deze
" fchandeJi'·ke da~d. Ziet nu e<:ns, lleve kil:de" ren! welk e'èJle gev;1a!'lijke ofld<:nj::<1 d.: gie" rig11eid zij, en t,)t welke :Jfièhuwelijkc- wan" hc('riive n • die melJ te v('!::n v")(jr oÖ:nJoge·
" Hik hil lei, zU de rnenfchcn bil vervoeren.
"
jc;;AS l~vert ons da:lrv:m (':'iJ ra;ilpzallg V00r·
" lwdd op, en, hda:t3! cr 7-ii n nog vl'le ailJ·~
" ren. ctie ons tnt cel1,~ f:('dl!chte les moeien
" vtrfhekken. en ons h'!Jooren te ;~eren, om
"de fèll;lllc]eli,ke ·11i.:Ïgi;'~ van gdd.gieri~heid,
" ~Js cl.: pest,' te fchliw[:n; wanï: \và't IJ;;';t het
H
01:S, of wij de gchede wereld winnen, en
" [eha(.) "]q!lImnts XLI; 6.
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"fchade lijden alm Onze zielen? Wij hebben
" tocb niets in de wereld medegebr.lgr. en zul" len ook niets daaruit mede nemen. Wanncer
" wij vOt'dfd en dekfd hrbben, laten wij dan
" daar toch mede te vreden z~jn, en lteedll be" denken, dat de gierigheid dl! wortel is van
" alle kwaad."
Wanneer nu de verhaalde gefchiedenis door de
lt!erende jeugd wel begrepen, beoordeeld en door
u tOt'pasfeJijk gebezigd zij, dan is het van veel
nut, om het belanglijkll:e uit dezclve, benevens
de toepasfing, Uljg eens met uwe fcholiereu kortelijk te herhalen, en zamen te vOl'gen, ten einde zij dezelve zoo veel te beter in hun geheugen mogen bewaren. Dit kan gej~hiedell door
qet opgeven van vragen, waar,an gij er zelfs
forGmigen, door uwe meergevorderde leerlingen,
fchriftelijk, kunt laten beantwoorden.
Tracht voorts de jeugd te leere)] , om de aan
haar "erhaalde voorvallen of getchi~denis[en,
uit het hoofd na te vertellen. Hiertoe moet ~ij
u echter van vriendelijke vermaningen, en niet
van geftrenge middelen, bediellen. Ook is het
niët noodig, dat dit verhaal woordelijk gelèhiede zoo als het in het boek !laar, of zoo als
uwe fchoJicr:!n dit uit uwen mond g~t.(/IT i hebben, want het navertellen eent:r ?;dchiedenis
van bub:n, moet nict enkeld tor opfchcrping van
het ~eheugtn., maar inzonderlJL:!d, tot oefening
van het ver!tand dienen. Zorgt boven:ll., zoo
gij eens verdrieti·~ m~)gt ~vorrien, om d~t liit wrtellen in deo aanV.ln)l; nkt zl:cr vlot g1'1t., dat
deze luim voor de kinderen bdekt bliive ~ en
verJert nooit van he:!, om het l'en uf ander
{eval :e verhalen, voor dat l/,ij zeker z~t, dat
H 5
zij

IU
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zij bet wel begrepen en in hun geheugen bebben. Gebeurt het, dat zij hier of daar hnperen, helpt hen Jan weder door gepaste vragen
op den weg, en fchrijfr fomtijds , om het geheugen te hulp te komen 5 de wOOrden, waarop
het in de verhaald wordende gebeurtenis het
meeste aankomt, op het fchoolbord; zelfs kunt
gij daarop de vo.ornaamtle deden der ge[chiedenis, zoo. als zij elkander opvolgen, !leilen, en
met nummers kenmerken. Dij voorbeeld: gij
hebt de gefchieàenis van het eerfl:e broederpaar ,
KAÏN en ABEL, verhaald, dezelve door u we leerlingen laten beoordeel\!ll, en tot uw oogmerk:
gebezigd, en wilt nu, dat zij ook op hunne
b~mt dit geval zullen vertellen. dan kunt gij,
zulks noodig lichtende, het volgende, of iets
foortgelijks, op litet fchoolbord [chrijven :
1.
2.

Kinderen der eerfte men[chm:

KAIN

en

ABEL.

lIandll'er k: t!Zkkcrbouw, vce1lOcdtrij.
S. Oj/ers: 'Vruchur., eerstgeborene Im zui"et
"Jan de kudlle.
04-. Gons welbehagen en misnoegen.
s. KAINS nijd.
6. De -vermaning van GOD: waarom ûjt gij
toornig?
7. Ge/yolg van den niet IJeteugeldtn nijd: dO$tIflag.
~. GODS gerprek met KAIN: waar is uw br(jc" " A B I':L ?
9. l{ .<\JNS Jlraf; go'olgtn van opzettelijken
tl,odj7ag.
On(,,-rtusfchen is dit {1echts een hulpmiddel,
geen men nkt meer behoeft, zoodra het kind

h~t

zoo
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zoo ver gevorderd i~~ dat het vaardigheid genoeg bezit, om e~ne gefchiedenis voor de vuist
te kunnen navertellen.
Maar, vraagt men misfchien, is er dan zoo
veel aa41 gelegen, dat de kinderen in het verha.
len van leerzame gevallen onderwezen worden '1
Ja, zeker, mijne vrienden! zU Ieeren daardoor
dezelve beter in hun geheugen bewaren; verkrijgen eene grootere vaardigheid, om ook over
andere zaken behoorlijk en verlb.ndig te fpreken.
en, 't geen ons nog belangrijker toefchijnt, zij
worden langs dien weg vrijmoediger en meer gefchikt, om de gefchiedenis, die zij in de fcllOOI
geleel1d hebben, ook t' huis nog eens te vertel·
len: en dit zullen velen ukernik ook doen,
want het verhalen en aanhooren van goede vertelfels , verfchaft der jeugd, en niet zehlell den
meer gevorderden in jaren, geen gering genoe.
gen. Zoodra nu de kinderen in het vertellen
van leerzame gefchiedenisfen geoefend zi.jn, kan
men ook de hoop voeden, dat daardoor de ongerijmde fprookjes van 1'Jachtmerries, vlitgemle
draken, toovcr hf-kfon, Jpden en?:. welke het bijgeloof zoo veel voedfel geven, de menfc:1en
eene fchadel\jke vrees aanjagen, en de rampzalige
bronnen zijn van zoo vele verkeerde oordeelvellingen, -lasteringen en andere zonden, teil
minste gedecJtel\ik zullen verdrongen wordelh
Daarenboven, hoe veel goeds kunnen de kinderen, door het verhalen van Jeerrijl;:e voorbci.!l·
den, niet in hui:; ftichten ~ welligt neemt één of
meerder toehoorder er het zijne uit, en vat het
voornemen op, om z~jn gedrag te verbeteren,
hetgeen mogelijk anders nog niet zoo fpoedig
zoude gebeurd zijn. De onfchuld nn het kind.
dat

!lof.

He' "Ierlll/m "I." 'toorHelt/m

dat aan bet vertellen is; zijne kunstelooze maDier van verhalen; de fiille, duistere, 13nge
avonden, die meu op bet land daartoe doorgaans
bezigt - dit alles draagt er toe bij, dat een ieder de gefclliedenis voor zich zelven beter ten
nutte maakt. Eindelijk, welk een voordeclig gebruilt kan de jeugd van bare verkregen .aardigheid in het verhalen Vlm goede voorbeelden, iRzonderhei61 dan, niet maken, wanneer zij, in
haren volwasfenen leeftijd, als vaders of moeders, in het midden bunner Jieve kleinen zitten, die zoo gaarne naar verteJfels luisteren, en
het bC5t langs dezen weg tot nuttige denkbeelden kunnen gebra~t worden1 Met 4én woord,
wij houden eel~e vlijtige oefening in bet verhalen van h\ibe:1<:he en andere leerzame gefcbiedenisfen, als mede in het zingen van fticbtelijke
gezangen, voor de beste middelen, om de menfehen in hUil dagel~ikseh verkeer met malkanderen ,
onderling, mCltrder aan GOD en goddelijke zaken
te herinneren, hen beurtelinJts eene grnotere
liefde ter deugd, en cenen nerkeren aflè::hrik
voor de zOllden hl te boezemen, en dus hun
waar geluk fteeds beter te bcv()rderen.
Het zal lIcodcloos ziJn, mUne vrienden! om
op eene vl~itige odcning uwer fcholieren ~ in het
verhden van vl10rbtelden ~ verder bij ti :lan te
dringen, a1zoo dezl;lken u\,,.er, die het met GOD
en hunne lIalulIrgenooten wél voor hebben, door
al het tot èus verre gezegde. van den invloelt van
dit middel, op de bevordering der deugd. genoeg zullen zijn overruigd geworden. WU zul·
len derhalve, ten flouc van deT.e les, alleen
Il<:g ~:lnmcdt(,l1. dat, daar. de (!.efchiedverhalen
gebezigd kUIll•.:n worden, of als middelen, om
eene

."ng'prezen en ontwi!ckllà.

u.S'

eene zaak op te helderen , of als bewÏjzen voor
de waarheid derzelve , of eindel~ik, als b~w~eg.
redenen ter betrachting der deugd, en vermijding der ondeugd, men van dezelve nimmer gebruik moet maken, enkeld uit tijdverdrijf. of
zonder dat zich daartoe eenige aanleiding opdoet.
Wilt gij, derhalve, het bedoelde nut met het
verhalen van voorbeelden bereiken, dan moet
gij altijd daarbij eene der opgegeven oogmerken
voor den geest houden, en vooraf wel overwegen, of de gefchiedenis, die gij verhalel1 wilt,
daartoe dienstig zij. Zoo kunt gij, bij voorbeeld, wanneer gij, bij eene 31gemeelle ramp,
uwe leerlingen wilt doen opmerken, dat GOD
ook daarbij een groot onderfcheid maakt msfchen vromen en goddeloozen, hen de redding
van NOACH, bij den zondvloed, die van LOTH,
uit Sodom, die van DAl\'IEL en zijne gezellen,
uit hunne gevangenfchap, bij de koningen, verhalen, of hen deze gefchiedenisfell zelf doen
opflaan en voorlezen, en daarna, overeenl\ orr.stig uw oogmerk, aanwenden. Op deze wijze
handelende. zal u de ondervinding leeten , dat
deze manier van verhalen, eenen belangriiken
invloed heeft op het hart, en aldaar gaindhe.
den zal verlevendigen, die hetzelve van lang.
zamerhand zullen veredelen en Illeer en meer
volmaken.

ZES~

1126
u6

De ntlltigheitl
nuttigheid en imloel
invloed

ZES D E
]I

LES.

De nuttighu.d
tiuttight.i.d en invloed van het goed,
/lichtelij k zi
zifl,gen.
T/!!;er..

T
ot de verhandelde pligten eens braven Schoolleeraars behoort ook,

ot de verhandelde pligten eens braven Schoolleeraars behoort ook,
Ten
Tt,n vierde, dat
dllt hU
Mi zijne leerlingen vlijtig oe.
ftne in het zingen van jlichte!ijke
jlichteliike ge$t1ngm.
gezaflgm, fene
De kinderen, dit weten wij, zingen van mlture
nature
ga:lrne, inzonderheid, wanneer' zU zich :lIleen
alleen
l:lng zij nog geene liedjes ken~
bevinden. Zoo lang
nen, fchreeuwen zij in 't wild, en brengen al·
leen blijde of droevige toonen voor
veor den
rien dag,
zonder dat men er een woord van yer[taan
\'errtaan kan.
Zoodra
Zoodru zij echter ouder worden, fchamen
[chamen zij
zich dit kinderachtig gezang, verlangen lIaar afwisfelinl!,
wisfeling, en haken naar liedjes, waarin het een
of ander verteld wordt. Worden hun nu geene
goede, onfchadelijke liedjes geleerd, dan vangen
l:Jr:gs den weg, van
zij gretig alles op, wat zij, l:Jr.gs
zedelooze fchepfels, hooren zing-en,
koop en
zede100ze
zilll!en, of koopen
L1:raatJeumjes, die men over:::l
overal ziet uitventen.
de frra:1tJeumjes,
Onberekenbaar is het nadeel, dal:
d~H daaruit gebo.
geboOnberekenb:lar
ren wordt. Kwade zametifPreki
zamefllPreki 1i,::efJ,
Il,::et;, was reeds
eene aanmerking van den verlic/lten PAULUS,
hedervetl
bedervetl goede zeden (*),
("'), en hoe veel meer dan
dal1
niet het zingen van zedeverwoestende liedjes,
't geen
( . ) 1 J(~filJl". XV: 33.
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't geen de zondige denkbeelden veel dieper in
de ziel prent, en den wil tot zondige befluiten
en handelingen Uerker overreedt, dan het fpreken.
Maar, vraagt gij ligteliik, hoe is het mogelijk, dat het zingen van {lechte liedjes kan ver.
hinderd worden? Het beste middel daartoe, en
zonder welk al1e anderen vruchteloos zijn, is
zekerlijk dit, dat men den kinderen vroegtijdig
goede liedjes leere, en langs dien weg ook de
volwasfenen met dezelve gemeenzaam make (t).
Al had dit middel nu geen ander nut, dan dat
daardoor van langzamerhand de Itraatdeuntjes
verdrongen wierden, dan verdiende het reeds
uit dezen hoofde alle aanprij.ûng; doch dit is
niet het eenige voordeel, dat daardoor wordt te
weeg gebragt. Een zeker geleerd menfchenkenner merkt aan, dat er naauweli]ks een krachtdadiger, en in deszelfs gebruik gemilkkeliiker.
middel, om het hart en de zeden der men[chell
te verbeteren, gevondel1 wordt, dan het oefenen in het zing;en van goede liederen. Hierdoor
worden tie zielen, zoowel van voJwasfenen als
van kinderen, gevoeliger, zachter, en vatbaarder voor alle goede indrukken en vermaningen;
en hoe ruwer en ongevoeliger dus de geaard.
heid van fommige kincleren zij, zoo veel te noo;!zakelijker en heilrijker is ter harer vorming het
zingen van goede liederen, geliik dan ook eene
fchool, waarin men zich hierop, vlijtig, en op
eene

(t ) BjizoDder zijn hiertoe gefchikt de Volks -lietljes.
door de Maatfchappij: T~I NUl flla 'I .d!lcrne, 11 , ia her
Licht &;cgcv~n.
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eene behoorlijke wiize _ toelegt, zich weldra van
de overil!~n merke1Uk zal onderfcheiden. Daarenboven bezit het godsdienltig gezang eene bijzondere kracht, om ware godsvrucht in de harten te ontvonken en levendig te houden: en,
inderdaad, ,. welk eene gewigtir,e uitwerking, ..
merkte daarom eeli1 zeker fcllOolvriend aan,
" heeft een goed lied, vol van geest en nadruk,
" niet reeds dikw~i1s in de gemoederen van ve" len te weeg e;ebragtl HQe vele ligtzinnigen
" kwamen daardoor tot nadenken! Hoe vele
" wankelende zielen werden hierdoor in hUNne
" deugd bevestigd! Hoe vele gevoellooze zon" tiaren werden er zoo fierk door getroffeu,
" dat de tranen van berouw hen langs de wan" gen biggelden 1 \Velke goede voornemens bragt
" het niet bij velen te weeg. of werden er door
" verfterkt! Hoe menig kommervol hart werd
" er in zijne zorgen en fmarten door opgebeurd
" en bemoedigd! Een krachtig, ~evoelvol,
" godsdien(bg lied roert reeds bij deszelfs Ie" zing het hart van iederen. niet geheel onge" voeligen, fierveling; boe veel te meer dan
" moet het zingen da:trvan, op eene aan des" zelfs inhoud pasfende wijze, ter vel'fierking
" oe7cr aandoeningen bijdrage! •• " Men denke
echter niet, dat deze uitwerkfcls zich alleen tot
menfchen van een meer verfijnd ~evoel btpalen;
ook de gemrene man ontwaart den invloed van
een goed gezanp;, en ook 7.~in hart wordt er dikwHs door tot in het ditprh! p;rtrnff:n.
Ondertusfchen doen de !!odsdi~n!l:ige gezan~en
dan hunne grootf1:e werking, wanneer zij door
veten te geld" b~i plegti~e gelegenheden, gezonien wOIden; en VlUl hier, dat ORS de Hei-
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lige Schrift de7.elven, zoo door vermaniDgen :lIs
voorbeelden, ook ten f1:erklle aanbevet!Jt Dus
zong MOZES met de Israi!i.ten. n" hunnen won~
derbaren doortogt door de rood~ ze~, den Heere
een danklied, en MARIA. de zuster van AäRON,
zong hetzelfde lied met de vrouwen. dio.! haar
in reUen volgden; gelijk het ook niet onwaarfchiinl~ik js, dat het niet fJechts ditm:lal, maar
ook dikwijls op de veertigjarige reize door de
woestijn gezongen w~rd. Op het eind.e van
dezen togt fprak GOD tnt MOZES: UW d.Jg naÓlrt, om te fterven __ • [chrtlf nu dit lied, en
lee,. het den kinderen Jsraëls: leg I,et in hun-

nen mond, opdat dit lied mij ten getuige zij teBen hen (.); en na dezen t~id bleef het zingen

van god~dienfiige gezangen onder het Joodlèhe
volk in een heilig en GODIt behagelijk gebruik;
gelijk men kan opmaken uit het lied van DJ!BO·
RA, de Pfalmen van DAVID, de vermaningen der
Profeten, bet lied van JUDITH, enz. Dat echter ook de Christenen, van de vroegf1:e tUden
reeds, het godsdienstig ~ezang, als een nuttig
en 000& welgevallig gebruik, behouden hebben, bliikt duidelijk uit de vermaning van den
Apostel ,T-\conus: ;s iemand orlder ti in It;tien,
óat hl; bidtIe ; is iemand gDedsmoeds, dat hl;
l[almzillge (t). En uit die van PAULUS: lurt
en vermaant mallr.antleren met p[atmen, lo/zon.
Ben en geestelijke lietlerln (S)
Zal echter het zingen overeenkomstig de v,)or

bi::eJ( .) 5 Jlozes XXXI: 14 ea 19-

Ct)

Jtlcolus V: :3.

(S) C%s[. 1ll: 16.
]
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beelden en vermaningen
verm:1I1ingen der Heilige Schift gefchicden,
fchieden, en het opgegeven doel van PAULUS,
PAlJLUS,
in de zoo firaks aangevoerde phats. bereikt worden, dan moet het, volgens de leer van den..
zelfden Apostel , in die taal gefchieden,
gefchiedel1, welke
zelfde"
door allen, die daarbij tegenwoordig zijn, verfta:m
ftaan wordt. Dit vordert hij uitdrukkelijk, wanneer hij over het fpreken, bidden en zingen der
Christenen, in hunne
hnnne openbare zamenkomfien,
zamenkomil:en,
uitvoerig handelende, zich dus uitlaat: die in
,ene
.ene 'Yreemde
yreemde ulal
tllO/Jpreekt, (daarin bidt of zingt;
want dat hij dit ook onder het fpreken verHaat ,
blijkt uit vers IS.)
J S. ) [preekt niet met de men[clum
menfclJen
maar met GOD. (Wanneer hij namelijk, dit is de
vooronderil:elling
vooronderfielling van PAULUS, de vreemde taal
ta:ll
zelf veril:aat
verHaat t~ anders kan hij zelfs niet eens gezegd wordenworden, met GOD te fpreken.) Maar die
profeteert (met de menfchen in eene bekende
taal fpreekt) [preekt den mmfchen ftichting,
flichting, vermRning en
maning
e12 wrtroosting.
vertroosting. Die eene vreemde taal
[preekt, IUdt
/lieht zich ze/ven,
zûven, (w;mneer
(w;1nneer hij ze ver.
Haat) maar die profeteert, (in de bekende taal
ta:1l
fpreekt) die fticht
flicht de 5~meente
s,meente (.). De A postel, dit door een voorbeeld en eene gelijkenis
trachtende op te helderen , zegt verder: indien
ik tot u kwam en [prak
fPrak vreemde talen, 'Wat
l1uttigheid
nuttigheid zoude ik u doen/! Zelfs
Ze/ft de !evenlooz8
levenlooz,
dingen,
di71gUl, tliG
die geluid geven, 't zij fluit, 't zij ci·
ter, ~oo
zoo zij feen ondtrfcheid
onderfcheid mtS
mil haren klank
gtven,
gtVetl, 1I0e
boe za. bekend 'Worden, 't gem op de fluit
,vordt? A/zoo ook gijof op de citer ge!p(dd ~'1ordt?
lieden, inditJfl
at eene duidetaal
indien gij niet door de ta
lijke rede geeft,
geefl, hoe :sal verftaan 'Worden,
'W(Jrd,,~, hethet.
:ctJl
"'~
( .) I Corintl"n XIV ~ & t S OR ...

leen
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gefprlken 'Wordt,. 'Want gij zult zijn, als
die in de lucht [preekt. Indien ik lfJ eene vreemde taal b~d"e, mijn gleSt bidt 'Wel, mllar mijn
-verftand is vruchteloo.r. Wat;s het dan! ik zal
'Wel met tien geest bidden, maar ik zal ook met
den verftande bidderJ,. ik zal 'Wel met den geest
zingen, maar ik zat ook met den verftande zin ..
gen. ik danke mijnen GOD, dat ik me,~r vrumde talen [preke, dan gijl. allen,. maar ik 'Wil liever in tie gemeente vijl 'Woorden [preken met mijn
verftand, opdat ik ook anderen mag onderwijzen, dan tien duizend 'Woo"den in eene vreemde
taal (*). Het ware derhalve te wenfchen , dat
de latijnlèhe gezangen, bij een a~nmerkelijk deel
der Christenen in ons vaderland, bij den openbaren godsdien5t tot nog tr,e in g-ehruik, met
goede nederduitfche konden verwisfeld, en on..
der hen, gelijk onder de overige Christen· genootfchappen, de gewoonte koude tot fiand gebragt worden, om dezelven gezamenlijk te zingen.
Hoe zeer zoude de alg-emeene fiichting
daarbij niet winnen! en hoe vele godsdienstige
aandoeningen en christelijke gezindheden konJeR
daardoor in de harten van velen niet geboren
worden!
Zal echter het zingen van goede liederetl of
gezangen, hU den openbaren godsdillnst, worden in zwang gebragt en levendig gehouden,
dan 1.s het uwe taak, waardige leeraars ! om daartoe
met ijver de hand te leenen, en uwen fcholieren
in' het zingen te onderwijzen, opdat zij dallT, waar
het gezang reed, is ingevberd, hunne fiemmen

met

(*)

I C~rinlTJ'fI

XIV: 6, 7. 9. 14 en

I a

IS.
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met die der volwasfenen kunnen vereenigen ,
of, wnr hetzelve Rog niet in zwang is, aan
hen een leerrijk voorbeeld geven. Ook zult
gij weldoen, van fomtijd, met de kinderen over
het nut van het gezang te fprelten, opdat eene
levendige overtuiging van hetzelve hen niet
alleen tot eene vlijtiger beoefening aanmoeriige.
maar o0k, opdat zij in meer gevorderde jaren
het niet zoo ligt mogen verwaarloozen, als.
helaas! m:lar te veel gefchiedt. Zegt hen, onder anderen: het zingen van goede gezangen
fiort blijd[ch~p in de ziel; lenigt hare [Inarten;
brengt haaf in eene zachter fl:emming; veraange ..
naamt eenen langdurigen of verdrietigen arbeid,
en is in de uren van rust voor ons eene aan ge •
name en bemoedigende vllrkwikking. Het
godsdienstig .gezang is GODE even behagelijk als
~et gebed. zelfs is het fomt~jds nuttiger. Het
bemoedigt en verfl:erkt de ziel, wanneer zij door
het bidden is afgemat, of zich om de eene of
andere reden daartoe lusteloos of zwak gevoelt.
Eij het bidden heeft men ook dikwijls de gewoonte, om zich, ziims ondanks, te zeer te
overiilen, waardoor de gewigtig!le waarheden
dikwijls eenen gedogen, of wel geenen indruk
op ons hart maken: h~i het zillp;en, daaren.
tegen, wordt men gedwongen, b~i ae zaak
langer te vert~vel1; en hierdoor vertoont zich
de waarheid, dnor de woorden van het gezang
uitl!edrukt, levendip:er aan onzen geest; blijft
daarin hnger aanwezig, en roert de ziel ZO(\
veel te fl:erker. - Daerenboven is het godsdienstig gezlw!,! tevens een uitmuntend middel, om
zich van tijd tot tijd heilzame waarheden en
leifeD, op eeue aangenalne wijze, te herinnertm,

'fan het

~ou/,
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en dezelve in het geheugen te bewaren Om
deze reden beval GOD aan MOZI!.S, dat hij den
kinderen Isroels een zeer fchoon lied zoude leel'en; tenviiI het zingen tevens dikwijls een ge.
past hulp'lliddel voor hen k()n.ie zijn, om zoudige gedachten te onderdrukken, en zich in hun
verkaer met anderen, van onbetamelijke gefprek.
ken te onthouden, enz.
Alles, wat wU, tot dus verre, over het nut
van het gez:mg gezegd hebben, zoudt gij, mij.
lle vrienden! aan u zelven ontl1tTaar wurden,
iMien gii ·u daarin vlijtig oefendet, en zoo
zongt, als het behoorde. Verbetert dus hetgeen
u nog daartoe ontbreekt, en neemt voorts, bij
het onderwijs uwer fcholieren in het zingen, de
volgende regels in acht:
I. Maakt hen oplettend op den inhoud van het
gezang, dat gij hen wilt leerclI , en verklaart ben,
zoo kort en duidelijk mogelijk is, 't geen zij
niet vcrfiaan, of ligtelijk door hen verkeerd
zou kunnen begrepen worden; want, walJneer
de kinderen niet 'verftaan \Vllt zU zint2:en, ga~t
het bedoelde nut geheel, of ren grooten deelt.!,
verloren,. Hierom moet gij ook getnt: zoodanige
gezangen voor hen uitkiezen, welke boven hd
bereik hunner bevatting gaan, 11 ' eh hen geenell
l~ten zingen, welke aan hunnen tOefiand niet

voegen.
2.

Begint eerst met zulke liederen, waarvan

de z~ngwijze gemakkelijk en vrolijk, en de in-

houd voor hen ecnigzius aangenaam is; en ziin
zij nu hierdoor zoo ver gevorderd, cht zij lUH
en Ill'Oed tot zingen verkr~gen hebben, dan
kunt gij hen zoo veel te gemakkeWker in de gezaJlgen, die bij den opclibarcn gud:.diellst ge13
zon·
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zongen worden, en ook in huis van veel nut
zUn, onderrigtell.
3 Wanneer gij uwen [cholieren een lied wilt leeren zingen, kiest dan twee, drie of vier kinderen
uit de overigen, die eene goede f1:em en een gued
gehoor bezitten, en maakt met dezen eenen anvang. Zingt hen eerst een vers van het gezang
behoorlijk langzaam, dllidel~ik en overeenkomstig de maat, voor, en laat het hen vervolgens
zachtjes, en naderhand meer luid, met u zingen,
tot dat zij hèt alleen, zonder uwe hulp, doen
kunnen. Op gel~ike wUze handelt gU met het
tweede vers; en wanneer nu deze uitgàozene
zangers een paar verzen van een lied kunnen zingen, zoo bat hierop eenige V2n de overige kinderen, en vervolgens allen, die gij daartoe in
f1:aat oordeelt, eerst zachtkens, en daarna over..
luid mede zingen. Dat een fchoolleeraar de
zangwijze. welke hij den kinderen willeeren ,
zelf goed verltaan moet, fpr(;ekt van zelf.
4- Hebt gij nu m.::t deze uitgekozen zangers
het. zoo ver gebragt , dat z~i eenige lieder~n alleen kunnen zingen, 't geen het best in tusfchel1uren, als ~ij met hen alleen zijt, gefchieden
kan, dan kunt gij hen, b~i den aanvang of het
einde der fcl1001. verder onderrigten; dan mo~t
gij wel toezien, dat hier met het zingen niet te
veel tijd verloren ga, eo de kinderen er geen
verdriet in kriigen. Hierom moet gij hen nooit
meer dan twee of drie leerrijke verzen laten zingen, en hetzelfde lied, zonder dat het door een
ander warde afgewisfeld, niet te dikwijls herhalen. Ook behoeft er, b~j het begin en einde van
de [chool, jUiH niet altijd gezon gen te worden,
en kUBt gij, wanneer uwe fcholieren zich onder
den
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tien fchooltijd niet wel gedragen hebben. het
gezang wel eenigen t~id achter wcge laten, en
hen zeg~en, dat. daar zU niet wel hebben opge.
past, er n u ook geen tijd toe is; doch dat er
weder gezongen zal worden, zoodra zij, door een
beter gedrag, t~id en regt tot deze uitfpanning
zullen verkregen hebben.
5. Elk lied moet gij in zulk eenen toon aanhe!fen. dat de kinderen, zoo wel den hoogf1:en
als laagften , gemakkenik kunnen uitbrengen.
Ook moet gii hen, van den beginne af. gewennen,
om onder het zingen de woorden zuiver, duidel~ik en eenHemmig uit te fpreken; om niet te
fchiel~ik te zijn; alles nict kort af te breken,
en inzonderh~id de woorden niet te lang aan te
houden, of uit al hunne magt te fc!lreeuwen,
maar hunne Hem flechts matig uit re zetten;
met één woord, gij moet hen zoo leeren zingen, dat zij zdve daarbij in fiaat blijven, om op
te merken wat zij zingen, en ook anderen, die
het aanhooren, hen goed verllaan kunnen. Dit
vordert het oogmerk van het gezang, hetwelk
is om te leeren en te nichten, en dat niet bereikt kan worden, wanneer de inhoud van het
gezang niet opgemerkt of begrepen wOidt.
6. Eindelijk moet bij het zingen. even als bij
alle overig onderwUs, orde en ftilte door de
~eheele {ehool heerfchen. G~i moet de kinderen
vermanen, om naauwkeurig acht te geven 9p het
geile gezongen wordt, en, ten einde hen tot
aandacht op te wcl,ken, hen zelf een navol.
genswaardig voorbeeld geven. Tracht daarcoc
ailes te vermijden, wat de aandacht zoude kunnen fioren, en brengt heu dikw~ils onder het
80g, dat de godsdienstige gezangen niet. allI 4
ders
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di!rs zijn" dan in verzen gebrajtte gebeden, welke
dm;, vol&~ns de les van PAULUS, niet enkel met
del! mond. m"'lf ook met een g,)dvruchtig hart,
onder een levendig befef der goddd~jke tegenwot)':dlgheid, i'l ootmoed moeten gezongen worden. Zoo wel bij het een als bij het alHIer moet
men letten ('p het gene men tot GOD fpreekt, opdat ·de goede .-:ezil1dheden, die in het gl!bed of
[!:'!1.lmg voorkomen, dii!p in de ziel worden gedrukr, en wij el' dien zegen van mogen fmaken ,
welke men van zulke godsdiemtige verrigtin~en,
wel waargenomen, kan verwachten. - Oefent
derhalve de u toevertrouwde Jeugd in de zoo
edde als aangename zan~kunst; leert haar daaraan de noodige aandacht hechtcTJ; en vermaant
ze, om niet alleen in de kerk en in de fehool,
maar ook in huis en ruiten hetzelve, onder den
arbeid, in npregtheid des harten, door heIlige
~i!zangen, GOD te loven vom' de menigvuldige,
onverdiende blijken ziiner rarmhartigheid, welke
wij dagel~k5 van Hem ontvangen. Zoo doende,
zult gii eerhtn~, tnt uwe blijdrchap, zoowel
in de k~rken en huizen, als op de akkers en iri
d.! bosfchen, zooweI (lP de bergen aJll hl de
dalen, den lof des Allerhoogften van alle kanten
booren weergaIlien, en daardoor tevens ware
godsvrucht, blijmoedigheid, goedwilligheilt, vrede en eendragt door de geheele land1l:reek zien
vermeerderen.
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Een Schoo/leeraar moet de ger.!'IrtiheirJ tier
jèhDller&n kennen, en er zic'l nflar riglen.
Een 211dere regel of pligt, welks opyolging
voor eenen Schoolleeraar vomrekt noodzakelijk
is, bGlbat hierin:

Ten 'Vijfde. Dil: /zij zi;r.e [cholieren Irach&
Ie leeren kermen, en zich, zoo v"t mogeli;/r.,
naar ieders geaardheid enomftandigheden tracht Ie
riglen: en hiertoe moet gij vO(l)ral in aanmerking
nemen, dat de kinderen, over het algemeen.
iets eigmaartiigs bezitten, waarmede men wel
bekend moel zijn, wil men hen niet verkt:erd
behandelen of beoordeden. Om dit nu te wor.
den, is het noodig:
I. Uat gij u, dikwi.jls, en zoo levendig mogelijk, uwe eigen geaardheid in uwe jeuJd voor
den geest brengt. \Yant, fcho'ln gij wel niet
vooronderftellen kunt, dat alle kinderen, in alle
opzigtan, dezelfde gefteldhcid ZUI1~ll hezitten,
welke u in uwe jonge jaren bijzonder eig\!n was,
is deze herinneri,~g echter een zeer goed mi.ldel,
om hunne denkwijze, over het algemeen, hunne
llijzor.dere neigingen, de waarde, die zij vaak
aan dingen hechten, welke ia het oog vall vol.
was[enen, loutfre beuzelingen ZÜn, hunne Her.
ke zucht Ilaar dezen, hunne vell1ndt:rltjkhc:id,
11 UIl DI! zwakheid iu het wecrftaau van
verlei.
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ding tot Z 1ndigen, en meer andere dergelijke
z:lken leeren kei nen. En hoe belangrijk en noodzakelijk is niet dc/.e kennis, om een kind wel
te beoordeel en en te leiden! Immers zal niemand,
die zijne :&wakhtid kent, het aan!tonds, uit
hoofde van den eenen of anderen beganen, graven misOag, voor Oecht houden. maar hetzelve,
integendeel, als een zwakke, medelijdenswaardige
zieke befcbouwen en behandelen, en zoo doór
de aanwending van krachtige middelen ter ziiner
verbetering, als ter wering van alle aalJlokfelen
ten kwade, hem, zoo veel mogelijk, in zijne
zwakheid te 11 uJp komen Zoo ook zal hU, die
van de veranderlIjkheid der kinderen overtuigd
is, de hoop op hanne verbetering niet verl'Jren
achten, hoe veel kwaads hij ook in hen ontdtkken· moge; even zoo weinig, :lIs hij zal ophouden voor dezelven te w;l!;en en hen meer en
meer in het goede te bevestigen, hoe welgezind
zij zich ook voor het tegenwoordige aan zijn
oog mogen vertoonen.
lt. Moet gij, om het eigenaardige in de kinderflf te
!eeren kennen, dikwijls velen hunner naauwkeurig waarnemen, en wel in het
oog houden, dat ook onder hen een groot onderfcheid, zooweI ten aanzien hunnèr vatbaar}leden, neigingen en gewoonten, als met opzigt
tot derzelver uireilijke om llandigheden , waarin
zij verkeeren, plaats heeft. Sommige kinderen
bezitten zeer veel, andere flechts eene middelm:ltige, en ecnige zelfs eene zeer geringe vatMarheid, om iets te leeren ; bij fommige zijn
deze, bij anderen gene neigingen !lerkcr; eeni.
ge z~in van cenen zachten, buigz,.lIleIl aard,
andere, daarentegen, Zijn zeer ongevoelig en onbui~ ..
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buigzaam; fommige worden reeds in huis tot
het goede opgeleid, andere zien en hooren daar
weinig of geen goeds; vele hebben door onderw~is of eig~n ervaring reeds eenen tamelijken
voorraad van kennis verzameld, terwijl andere
bijna nog geene kundi~r]eden bezitten. Dit
ver[chil tlls[c[;en uwe [cholieren moet gij niet
alleen trachten wel te leeren kennen, maar gij
moet ook daarnaar, zoo veel mo~eHjk, uw gedrag
Jigten; ziin'<e het een hoofdregel voor eiken onderwijzer der jeugd, om zich in z~inen post,
naar de vatbaarheid, geaardheid en uiterlijke
omftandigheden der kinderen te regelen. Ik zal
dit door eenig~ voorbeelden trachten op te hel·
deren.
Ontdekt g~J bij een kind enkel goede neiginEen ~ dan hebt gij, om deze {'eeds de overhand
te doen beliouden, niets meer te verrigten,
dan dat gij dezelve meer en ~neer tracht te ver,.
frerken; en hierdoor zorgt gU dan tevens, dat
er niet ligteliik kwade neigingen in zijne ziel oprijzen, en dat die gene, welke daarin reeds
mogten ontflaan, doch nog zwak z~in, wederom
onderdrukt en verHikt wordell. - Ontwaart gfj,
daarentegen. in een kind ondwgmde ne~gifJgefJ
of hebb,lijkheden, welke reeds eerige wortels
hebben ge[choten, dan is het dik wiils noodig,
om deze eerst binnen behoorliJke p.~len te brengen, vermits er anders, of geene goe,ie nei 1(ingen ontfiaan zullen, of deze, zoo zij al in z~ine
ziel mogten opgerezen zijn, aanHonds in hare
geboorte door de ondeugende wedcr zullen ver·
frikt worden.
Kinderen, die een gevoeli.t'f, bftif!,::.aam hart
bezitten, kan men gemakkelijk door goedheid
lei-
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leiden. Een vriendelijk woord 1 een verzoek t
eene welmeenende raadgeving, dringt lJij hen diep
in de ziel, en vermeerdert hunnen lust en ijver
in de betrachting van het goede; terw~il bedreigingen, fchcldwoorden en ligchamelijke firafftn
dikwijls groote nadeelen aanregten en hen moedeloos maken. hun het noodig vertrouwen op zich
zelven en hunnen leermeester ontroovtn, en
hen, door den tijd, zelfs geheel gevoelloos doen
worden, Met zulke kinderen moet gij derhalve
behoedzaam en zachtzinnig te werk gaan. 11unne fouten fpruiten ook door~aans uit zwakheid,
en geenszins uit een ondeugend hart voort; ja
dikwijls worden zij, die, uit hoofde van hun ge.
voelig gefiel, zoo ligt voor verleiding vilt::.'aar
zijn, door anderen tot een misdrijf gebragt , 't
geen zij , zoo ras het hen vtiendel~ik welrde
onder het oog gebragt , al aal1ftonds betreuren
zullen - G6VII~ttoDze en onlJulgttlme kinderen,
vaR den anderen kant, laten zich door geene
zachte middeleu hefturen. Voor dezen zijn drin'gende vermaningen, waarfchuwingen en bedreigingen noodig: en, i.ldien dit alles de bedoelde
uitwerking niet te weeg brengt, dan moet de
gedreigde {haf volgen; doch bij dit alles moet
men met veel omzigligheid te werk gaan. opdat
hunne ongevoelige harten nog niet meerder verhard worden.
~'chroDmv(Jtlige 1inderen moet gij door vriendelijke toefpraak tot eene betamelijke vrijmoedigheid trachten te brengl!ll. - Vr~iposlige, daaren.
tegen, !IlO~t gij niet vreesachtig maken, maar
hunne VJ'~ipnstigheid biDnen behoorlijke palen
tr:lchten te brengen, op dat Mze niet in verme.
telheid en onb~fchaamdhcid ontaarde.
Bij
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lige getl"rtJh,id moet gij deze ge!1:eldheid van
hart trachten te bewaren, doch tevens door
goede en gepaste vermaningen vt!rhoeden, clat
zij geene huichelaars worden, waarvoor zulk
foort van kinderen ligtelijk gevaar loopt. Stelt
de zoodanigen , zoo dkwijls gij iets dergelijks
in hen befpeurt , het hatelijke en verachtelijke
der geveinsdheid voor oogen, en leert hen,
vriendelijkheid met opregtheid en braafheid te
vereenigen. - Den zoodanigen , echter, die
fluurs,h en knorrig van aard zijn, moet gedurig
ter hunner verbetering worden onder het oog
leb ragt , hoe hen zulk een gedrag in anderen
zoude behagen; boe afkeerig zij daardoor dezen
van hen maken; hoe veel verdriets en nadeel..
zij zich zelven er door op den hals halen; hoe
geheel ftrijdig het is met de liefde tot den naasten, en hoe mishagelijk aan GOD zelven.
Bezit een kind goede 'VatbaarhetJen, dan moet
gij zorgen, dat het niet te yeel geholpen. of
alles voor hem zeer gèmakkelijk gemaakt worde,
vermits zijne vatbaarheid, bij mangel aan werk.
zaamheid, anders ligtelijk gevaar loopt, om
niet alleen niit toe te nemen, maar zelfs om
te verminderen. - Is een kind echter met minder 'Vatbaarheid bedeeld, d.an moet men hem zijnen arbeid gemakkel\iker maken, en daartoe
meerder helpen: want hoe minder vatha:trheid
iemand bezit, hoe moe~ielijker hem alles ~.al val.
len, en hoe ligter hij daardoor tot moedeloos.
heid en traagheid zaloverflaan. Mltakt. nerhalve, voor een kind het werk zoo gCii12kkelijk,
dat het zijne krachten flechts mutig behoeve in
te fpannen; doch laat ook zoo veel voor hem
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zelven over, om te doen, dat het z~;ne krachten
flechts matig infpannen moer. Ook dezen hoofdregel moet gij fteeds in acht nemen ~ en da::rtoe
trachten te ontdekken, aan welke vatbaarlJeid,
of aaft welk verm gen der ziel het den kinderen
meer of minder mnnge1e, alzoo bij fommigen de
verbeeldingsk racht, bij anderen het verftand , bij
dezen het vermogen tot nadenken, en bij genen
het gekeugen het zwaltfie 1S.
Heeft een kind ouders, die h,m een {J0ed voorgeven, dan kan het eene zeer goede uitwerking hebben, wanneer men hem hetzelve
dikwijls ter navolging aanbeveelt. "Luist'er.
" mijn kind. " zoudt gij, bij voorbeeld. kunllen zeggen, " zoo h:Uldelt uw vader: h\i gaat
" aanftonds uit de kerk"nan huis; want hij weet
" zeer wel\, dat men ligt aan den drank kan
" geraken, WAnneer. men niet, zoo veel moge" lijk, uit de kroeg bV5ft. ~" enz_" - Wanneer
de ouders, datl.,entegen ~ den kinderen een flech#
"I'tJrlJeeld geven, dIm k-:-mt ze!~er1ijk de vermaning, om zich in r.lles na~":7 b~n te rigten, niet
te pas. Evenwel moet r.Jen de ouders ook niet
regtftreeka, in tegenwcordig1Jeid v:.m het kind,
berispen, zoo als dikw~i!s gefchiedt; want daardoor zoudt gij ligti!l~ik zijne r.,chting kunnen ver"
liezen, of allen ee,.b~ed Jegei:s hen, ten ongepasten tijde, uit zijn hart verbannen. Om lilles te bepalen, wat u hier te ,\oen ftaat, is ons
niet mogelijk, naardien w~~ daartoe alle omfi:an·
digheden, die in ieder bijzonder geval kunnen
plaats hebben, zouden moeten in oveJ'weginc
nemen. In de meeste voorkomende gevallen,
waar de ouders door de eene of andere ondeugd
lJc1'mct zijn, waar van bet kind .iet onkundig
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is, en waartoe men vreest, dat hetzelve zoude
kunnen verleid worden, doet gij. onzes oordeels, best, hem onder vier oogen te nemen,
hetgeen j1;ij goeds aan zijne ouders hebt 0Plemerkt, met befcheidenbeid te prijzen, en uwe
hoop te kennen te geven, dll.t het hen hierin zal
navolgen. Hierop brengt gij het kind onder
het oog, hoe nuttig het zij , in zijRe vroege
jeuj!d alles goeds te leeren , en zich van jongs
af daartoe te gewennen; met aanwijzing van de
nadeelige gevolgen, wanneer men dit verwaarloost, en zich inte~endeel aan het kwaarl. over.
geeft. Gij beklaagt verders dezulken, die zco
ongelukkil! waren, om zich, door onkunde, aan
de ondeugd te verOaven; en, nu tot de ouders
wederkeerende , kunt g\i er bijvoegen: " zoo i.
" het waarfchijnltik, m~jn kind! ook met uwen
" vader (of moeder) gegaan! u - De ondeugd
r;elve moet gij in hare ware gedaante vertoonen,
doch het ol1derl\ik gezag altijd, zoo veel mogelijk ~ WIchten te bewaren. Ten Oone moet gij het
kind middelen aan de hand geven, waardoor het
dit kwaad. op de zekerO:e wijze, ontgaan kan;
d.e noodige drangredenen bezigen, om dezelve
op te volgen; h:!m vermanen, GOD om de verbetering zijns v.lders of zijner moeder te bidden, en zelfs, indien gij ontwaart, dat zij. hart
op dit oogenblik daartoe Is opgewekt, u met
hem tot dat einde in den gebede vereenjgen.
Uit deze voorbeelden kunt gij gemakkelijk af.
leiden, hoe nuttig en noodzakelijk bet voor
u zij, uwe fcholieren naauwlceurig te leeren
kennen, indien gij, ten minste, geen g1!vaar
wilt loopen, om in uwe behandeling, ten hunnen aan:ien, fom tijd. niet irQvclijk. miJ te tas-

ten.

J44 Een $c!zDoI16erlJllr moet tie gelJlJrtlIJeiel
ten. Wij zunen u nu eenige middelen en waarfchuwingen opgeven, wdke door u, ter verkrijging dezer kennis, moeten in acht genomen worden.
Om de yatIJaorheid der kinderen te leeren kennen, moet gij op hunne gefprekken en handelingen, op de meerdere of min,iere vaardigheid,
waarmede zij iets be~r~ipen en in hun geheugen bewaren, op de klaarheid en dui\lel~ikheid hunner
denkbeelden, op de bewustheid of het voorbedacht overleg, waarmede zij iets in hun verRand
bepalen, en wederom door fchr~iven of fpreken
te kennen geven, naauwkeurig Jetten ; worden.
de het doorgaans als een kenmerk van groote
vltbaarhdd opgegeven, wanneer een kind op het
eerfte gezigt aantlonds iets volkomen namaakt,
bij voerbeeld , letter$; walUleer het vindingrijk,
of nieuwsgierig is; ·naar aUes vraagt; over het
bekomen antwoord nadenkt, voor dat het zijne
vragen vervQI~t enz. Ondertusfchen lllCDeten wij
u waarfchuwen:
I. Niet te vergeten, dat uwe fabolieren nog
kinderen zijn, bij welken men. over het algemeen, geene groote kennis of vatbaarheid kan
vooronderftellen Wie dit uit het oog verliest,
zal zich niet genoeg naar de gea:lrdheid der kinderen kunnen rigten. g\~C~l trapswiis onderwijs
met hen volgen, en niet dikw~ils eelle en dezelfde
zaak herhalen,. maar ligteHik ongeduldig worden, wanneer zij niet fpoedig genoeg itts begrijpen, of, 't geen zij geleerd hebben, fpoedig
weder vergeten.
2. Pr~ist nooit een kind in ziin bijzijn, uit
boofde ziJuer uitfitl<t!l'de vatbaarheid, noch laat
bern dezelve te veel hlijkcli, ten cilloe hem voor
lrotllch - of traagh~id te hoeden. Inzonderheid
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moet gij zorgen, om zedelijke fouten, bij meer
vatbare kindc:ren, niet door de vingers te zien;
maar, integeudeel, van d~zen grooter vlijt,
en, over het algemeen, een beter gedrag, dan
van de overigen, vorderen: zijnde dit een
uitmn~tend middel, om h~n de deugd der befcheidenheid te leeren , en hen meer en meer in
dezelve te vedl:erken.
3. ~laakt u toch voor all(!s, bij een kind van
~eringe vatbaarheid, nkt fchuhiig aan de dwaasheid, om hetzelve, uit dien hoofde, voor een
domoor botmuil, of iets dergelijks, uit te krijten; want daardoor lastert gij de wijsheid uws
Scheppers, die zoowel z~in Vader, als van alle
overigen is. Wacht u ook. hetzelve niet te
vele blijken van zijne onvatbaarheid te geven;
maar tncht integendeel, door alle mogelijke
2anmoedi,ing, te verhoeden, dat dit zijn gebrek door geelle moedeloosheid vergroot. worde.
4. Eindelijk: houdt een kind, dat geringe
vatbaarheid be:dt, daarom niet aanf1:onds voor
geheel onvatbaar; want ook hier bedriegt dikwijls de fchijn, en dit bedrog is in dezen hoogst
fchade1ijk. Immers, zouden vde kinderen het,
door den tijd, ver gebragt hebben, en mogelijk de beste leerlingen geworden zijn ~ in.
dien zij nif't te vroeg voor onvntba::r gehouden ~
en daardoor verwaarloosd (1f verkeerd behandeld waren. - Er ziin echter verfcheidere oor'
zaken, die een kind in den aarwang kunnen
terug houden, om zUne vatbaarhtid aan den
dag te legg~n , waarvan wij hier eeni~en. met
de middelen, om dezelve weg te nemetl, zullel1
opgeven.
a.
K
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Vrees.

Hoe grnot deze kan zUn bij een

kind, dat onophouddtik voor d!!n Schoolleeraar

wordt bang gemaala, leert ons het beste de ervaring. - Eene minzame en vriendelijke behandeling van uwe z~ide, en eea v:!rtrouwelijk gefprek, ook bij g-::lc!!enheid buiten de fchool t
onder eene eenzame wandeling, kUlInen veel hUdragen, pm kt kind te overtuigen, dat zijne
vrees voor u van allen grond ontbloot is.
b. Neerjltl8ligheitJ, Waarvan de oorzaak dikwijls in het gedrag der ouderen, vaak ook in
armoede, ziekte, of andere drukkende omlhn.
dighedell. te zoeken is, doch onder welke veelmalen een goed v~rfhmd verborgen ligt. - Kent
men nu de oorzanh:, dan moet men zich toeleggen. om die weg te nemen, of, zoo dit niet
dadelijk kan gefchieden, het kind met de hoop
op de toeko!J1st vlc~iel1, bemoedigen t vertroosten en opbeuren, zoo veel men kan.
e TrofJgheia, inzonderheid ten aanzien van
zulken arbeid, wa:umede het hoofd gemoeid is;
doch welke het best, door aanfporing, door
het verwekken vnn l1'llijver en eergietigl~eid-,
door een gedurig vertoon van de fchadcl~ike ge.
volgen val1 dit ~(·hr;!!~, en de hei\r~ike vr~éhten
van vl~it en I1aar!b~heid, wordt weggenomen.
d. LaTl/l,:Jaamhtid, dIe fom tijds een blijk is
van een gOl!d Ver!tallrl, en veeleer den naam
van fc11ralllJere np\ettcnrlhehi, den kinderen an·
ders niet zeer eigen, zoude verdienen. - Zoo
~ij ontwaart, dat ook bij een kind, welk langzaam in tijn werk is, het fpreekwoord gc:ldt:
Mi /tomt langZtllll1l, maar zeker, dan moet gij
hem in zijne werkzaamheden niet overhaasten.
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mllllT veeleer aanmoedigen, wanneer dit eerlte
mangel aan vatba~rhdd d,)or een fpoediger, or
ten minlte zek~rrl·.·r. vordering in kennis, ontwijfdbaar zal vergned wo den.
e. 01lbcjleml!ghc.id, Vt'dal het gevolg van verkeerde opvoeding, of 'kellts alleen eene ongewoonte, om oplettend te zijn, en hll1g hU eene
zaak te blijven {limaan. - Deze kan men niet
op eenmaal, ma;r van langzamerhand, ove(winnen, door de opl!'tteudheid Vil:l een kind lan.
ge:-, dan gewoonlijk ~ op een en hetzelfde onderw(:rp te v~stigen; trapswijze in bet onderw\i'
voort te gaan; helD eene zaak van verrthillende
kanten, bij herhaling, te doen befchouwell en
overdenken. en hem vlijtig in de rekenkunst,
inzonderheid in het rekenen uit het hoold, te
oefenen.
f. Lusteloosheid in het leefen, die verfcheiden
kinderen, of in de fchool met zich brengen, or
waartoe velen reeds den eerlten dag den besten,
dat zij er hunne voeten zetten, door eene ,'erkeerde beb:mdeling, gebragt worden. - Wilt
gij deze verdrijven, dan kUllnen wij u geen beter middel daartoe :I:illprijzen. dan dat gU de
jeu/td onder het leeren op eelle aangename wijze
bezjg houdt, cn haar van de voordcclen der
'laarLligheid. de or vporbcelden. en, zoo moge.
lijk. door eigen ervaring, tracht te overtuig~n.
Ziet daar dan. gtachte Leeraars der Jeugd 1
u den weg gewezen, langs welken gij de vatl,aarheid der kinderen kunt leeren kennen, ea
tevens ecaige oorzaken opgegeven, die hen dik.
w~i1s beletten, om dezelve ten toon te fpreiden, benevens de mid,1ekrl, waardoor zij kun-
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nen worden wej!,;enomen. WU oordeelen het
noodeloos, om bij u, ter betreding van dit pad
uwer verpligting, eenigen verderen aandrang te
bezigen, en merken alleen aan, dat, hoe belllngnjk ook de kennis van de vatbaarheid der
jeugd zij, er echter nog eene andere is, namelijk die van haar hart, op welker verkrliltin~ gij
u niet minder moet toeleggen. Laten wij zien,
hoe gij best tot dezelve geraken kunt.
Om de menfchen naar tie gtflcltlheitl 'Van hun
Aart te leeren kennen, behoeft gij flechts de
'1anw\izing van onzen Zaligmaker te volgen:
Dan hunne 'Vruchten, zegt Hij, dat is aan hunne
gefprekken en handelingen, zult gij ze kennen.
Etn goede boom kan geen Irwade 'Vruchten 'Voortbrengen, noch een Á'wQdl boom goetle "Iruchtcn C*).
De goede mermh bren~t het !.oede 'Voort uit den
,oeden [chllt zijns harten, cn ,Ie kwade memel,
brengt het kwade 'Voort uil den kwaden [chal
zijns harten; want uit den over'Vloed dcs harten
fpreeU zijn mond (t). Wilt p.lj derhalve het
hart der kinderen, dat is, hunne gezindheid,
neigingen en begeerten, leeren kennen, dan moet
gij op hunne gefprekken en handelingen nnauwkeurig acht geven; doch tevens wel in het oog
houden, dat ook zij hunne ware gelteJdheid van
hart verbergen kunnen, en dikw~j)s uit vrees,
of eenige andere oorzaken, tegen hunlle neigill"
gen en begeerten handelen, Ook m:U1f!:elt het
hen dikwerf aan gelegenheid, om dezelven te
openbaren: en daarom kunt gij uwe leerlivgen

nooit
(.) M6t111, VII.
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nooit beter waarnemen, dan wanneer gij ben,
als zij onderling fpelen, en meenen alleen te
z~jn, heimel\jk befpiedt; want onder het liJclen
hebben z~i veelvuldige gelegenheid, om hunne
neigin~en a:m den dag te leggen, en zoodra zij
niet vreezen , door u gade gc{]agen te worden,
zullen zij dezelve voor u ook niet verbergen.
Verhindert dus, om deze reden, nimmer, dat
uwe fèholieren dikw~jIs op eelle betamelijke wijze mer elkanderen tpelen: maar geeft hen veeleer daartoe aUe aanmoedi ~ing: zelfs zou het u
niet tot fchande, maar tot eer, verllrekken, indien gij hen fomt~;ds n:tar het open vel à vergezddet, om aUaar te fpelen, en u van deze
gelegenheid bediendet, om hen zoo veel te beter tel:eren kennen.
Onoertusf.:hen moet g~i, in uwe pogingen ter
vel'krij~ing van de zoo noodige kennis van het
hart der jeugd, vooral het volgende in acht nemen:
J. Stelt nooit eeg kind, zoo als, belaas ! dikwijls gerchiedt, op de proef, met 0 )gmerk, om
te ontwaren, of het ook oploopend van aardzij. Dit maakt men het juist, doorgaans.
door eelle harde en liefdelooze behandeling,
welke ~eheel en al O:rijdig is met ûe verm ming
van PAULUS, wanneer hij zegt: r adçrs I ycnvdt.l
uwe kim/eren nht tot toom (.).
!1. BeOuit niet te voorbarig uit de eene of an.
dere daad eellS lcinds tot des;;dfs hart; want
het gebeurt niet -?;elden, dat h.:t kind meer dan
eens het een of ander verrigt, zonder daartoe
eene
( .) Epluu1I VI: 4.
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eene b\izondere geneigdheid te bezitten; zijnde
deze dikwijls eene geheel andere, dan men uit
de verrigte da:1d vermoeden zOllde. Dus verhalen de kinderen, bij voorbeeld , melli~rn:t:ll v~el
kw:t:tds van malkandercl1, met ~een ander oog ..
merk, dan om dat zij lIok g:'lanlc iers wilten vertellen, en voor bet tegenwoordige niets anders
weten.
S. Denkt niet aanCtondll het crg!1.e van uwe
leerlin\;en, wanneer zij iets kwands doen. Hunne beweegredenen en oogmerken z~il1 dik.
w~ils zoo flecIJt niet, als zij itl het eelst, hU
eene . blootc l1erch~u winp; van de bOf.'ze daad
zelve, ons toefch~in~·I1. LigridlllJightid. 111~t t(,t
bezigheden, of 1l1:tngel aall cen..! juiste kennis
van goed en kWl!1d, zijn ve.:lr~:ds de ecnige oor·
zaken. waarom er;n kind het een of ander kwaad
bedrijft. Evenwd moe! gij 00K niet aal'lfionds
voor goed h,luden, wanneer hct iets !!,ods verrigt; want de bewecgred.:n(!1l en bCáo~lil1~r::n van
deze zijl~e halldelin~ verdienen veeltijds den
naam van het tegendeel.
4- "Inzonderheid moet gij u w:\chten, de
. kinderen, tcn aanzien van hun doen en la:<'I1,
van geene Oechtc bt:we~grcd~iiçn (Jf o(\gmcrkcil
te bcfchuldigcn, zon lang gij lIiet zeker WCl:t,
dat zij di\! gehad lJc!>bcn. - Z:.!g:t, hij VO')fbeeld, nooit rondl!lt. W:lnneer t!en kinJ ;~tS
doet, dat niet, l1:1ar lIW~11 Zill, of die"] uwer OV(!.
rige fcholieren is: " d::t hebt gij uit r.ijd, wa;)·
" !tunst, trotsöheic\, of :1'et l'en kwaad opz::t
., gedaall, om ben iL! :'ck,:'.1i.scn, en mij verdrkt
" aan te dncn;" W~llt, 110') [awt ~~i.i m=~r wo
aanfionds de ware drijfveren zijner handc1in~
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kem:en? Behalve. dat zf)(ldanige befchuliligiu. ven !liet zelden van allen gronrl ontbloot, eu
Zeel' grLvend voor de kinderen ziin. dienen zij
fl.:clJts, firn hen tegen u in het harnas te jagen,
cn vtlcn hunner te -verlL!Ïdcn, om uit het een of
anda Hecht begin[d. 't geen zij door zulke onti;dj~e wïwljt~n lccrdel,l kennen, te handelen.
Z, gr, d~rhalve, Iiev~r, wanneer gij het nood j.g
oordeelt; over h':t oo:;merk der d~:ld te [preekeil: " h kan niet denken, dat gU da:l~bij cene
" 1<\'.':1.l1e bedoeling gehad hebt, of wil lliet ho" ;:,en ~ dat gij zoo Oecht denkt, of zoo v~r·
" k ëerd gezind zijt, om deze daad met een b:)os
" opz..:! te verrigtcn." \Va:nlUk, bil deze zlch.
te bcouroeeling, zal het kind, indk~n het met
I'le[ d~2d uit een kW:Hld beginrd gehandeld hebbe, ,zich hdmel~ik [chamen, dut het O~chter ged~cht heeft, dan gij van hem vdlTIoddet; en
de.ze inwrndige rch:mmte zll veel m:!er invioed
op rle verb6tehng van zUn bart hèhhell, d:lIJ bitte)'~ vt'fw~itingen; tenv~iI dat zelfde kind, incH(!n
de ong::lerkcn zijner daad zujv~r zi5n ~ev,'eest ,.
Ziel1 vcrlleu;t;en zal, dat de! getuigenis V1l1 ziin
gcn'cien, te dezen aanzien, met tr,v gevoelelI
flwfcenfl-cmt, cn daard')or te gelijk zal aan gefpm1r.i wornen, om ook in 't vervolg uit geen
fl~cllt heil:inlel te handelen. Eindelijk::
s. I:c:chouwt de goede Reigil1::!;~lj uwer leer.
l!!'1!cn niet :::s kw.:ad, noch, oiDg-ekeerd. de
(l;lddl~cnde nis gOt'd: wam dit doC'nfie. zu't gij
vele' g'll'de cez:ndhecten in her: vcr~wakken, of
wt! !!t:hecl onderdrllkken, en daFc;ltC:l~en kw:\de
in :'un hlrt planten. \,\'ij moe~cll tl <:l'nstig vupr
dez~ll 1l1bllilg waarichuwen , Or11 dat dezelve bi.i
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uitRek fchadel~ik is, en echter dikw~ils begaan
wordt, zoo als wij u, zoo ten aanzien van goede ,.dg;ng~n, die dikwijls bij de kinderen onderdrukt, als van eenige kwade gtzimthfderl, welke
llt!n vaak ingt-pJant worden, door eel1ige voorbeelden zullen aantoonen. Laten wij met de eerfie heginnen.
De lust tot tltzhootfin. Sommige kinderen bezitten eene bijz,)tldere neiging en gefchiktheid,
om groote voorwerpen, in het klein, na te maken, zoo als huizen, wagens, ladders, windmolens, enz. doch W'elke arbeid hun niet zelden
wordt uit de handen gerukt, met een fcherp verbod, .om zich voorraan niet meer met zulk kinderfpel op te honden. Wij bidden u, geachte
Leeraars ! handelt g~i1ieden niet alzoo; ontraadt
het ook aan de ouders. en toont veeleer,
dat deze bezigheid der kinderen u aangenaam
is, wanneer zij ten gepasten tijde. \'errigt werdt;
want op deze wijze leeren zij nadenken, opmerken, overleggen en vergel~iken: met één woord,
hunne zielsvermogens ontwikkelen zich daardo,or
zekerli:k veel meer, daR door een Oo!cht fchoolonderwijs.
Dt: die11.ftvtztzrdiglzeicl, aan fommige kinderen
b\i uitRek eigen. ZU verheugen zich, wanneer
z\i it:mand :ml zIjnen arbeid mogen helpen, eR
ztjn ongemeen in hunnen fchik. zoo z\i bern
eenigen :mdercn dienst kunnen bew~izen. Zoude
men nu niet d::liken rnJeten, dat deze neigillg
in een kind aan eellen bler beh:tgen, en hen
aanfporen zoude om dezel\'e te ver!lerken? En
evenwel leert eelle droevige ondervinding, dat
waar al te dikwijls het tegendeel plaats heeft.
Dienst-
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Dien!\tva3idif!e kinderen worden niet Oechts door
bun!le ouders. maar ook door vde Schoolkeraar$, wegens deze hunne geaardheid, beCpot
en uitgd:lgchen.
Een fch:lIuper verwijt voor
eenig dien:Hbetoon, is niet zelden het loon voor
deze hunne goedhartigheid ~ ter wUI hen nog bovendien het bew~izen van eenigen di~nsl aan auderen op ftraffC! verboden wordt. "Wanneer
" gij hare fchapen wed(!r uit het veld naar huis
" brengt. zult gij zien., hoe het u vergaan zal!"
Of: ., gij zijt al een knappe meid voor dien
" knaap! foei! fe haam u uwer gedicn:>tigheid ! "
\Vic eenigzins zijn verftand gebrUl!a, zal ligtelijk be'grijpen, dat men het juist zoo moet aan.
vangen, wanneer Illen het goddeloos opz:!t heeft.
om de kinderen te bederven, en hun de lesfen
van JEZUS omtrent een:: werkdadigl! en Qnbaatzuchtige meufcht:nliefJe te leeren met voeten
treden.
Hetzelfde heeft ook pl:l:lts ten a:tnzien van
fleeMe gezindheden of neigitJgm, wdke ,niet zelden de kinderen even onbedachtzaam worden in.
geplant. Bij voorbeeLI:
De vtllsehheid. Om de j~ugd met deze on.
deugd U bl!lmetten, daartoe Wiue ukcdijk het
flecht voorbedd all~en genoeg, hetwelk haar vele
ouders en leeraars te dt!un aanzien gev~n:
doch men laat het lJit-rbij nog niet herusten.
Men geeft den kinderen zelfs oud.:rwUs in de
zoo fchaqelijke konst van veinzen cn liegen, en
bef1:r:tit hen, wanneer zU onbcwimpeld de waarheid fpreken. 1'r,)u\\,:IIS, wil'lJ UWtr zi,in de
volgende en foorrgelUke gezegden ollbekcnd 1
" Houd u, als of gij, enz Zeg, dat gij daar
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wilt., dat gij dit doen moet, opdat nieDland bet gewaar worde. - Ontken het met
Hijve kaken. Waarom hebt gij h~m de
waarheid gezegd' Wel, hij vroeg cr mi.i naar.
Domoor! halit gij bem niet wat anders kun.
u nen wijs maken? enz."
J)e wraa1.:gic r igluid. Van deze neiging wor.
den bij vele kinderen reeds al vroeg de zaden
geftrooid. Men fh:at de tafel, waarnan zij zich
geUooten, of dreigt den genen, cu doet helD
fcb~inbare fmart aan _ door \vien zij %ich verbeelden beleedigd te zijn; tcrwij1 men h(!ll, wanneer ~ij groater zijn, nog dikwijls den ondcl1,enden raad geeft, om zich ni ct op het hoofd
te laten zitten., maar bet een en ander betaald
te zetten. - Zij booren, dat de volwCisfenen,
met welken zij verkeeren, zult.e voornemens
koesteren, en zÏL'n., dat zij er zich ever verheugen, wanneer zij kwaad met kwaad vergolden
hebben. Is het dus nu wel te verwonderen.,
Wlllneer kinderen, wien van jongs af de opgegevene ondel1gende neigil"g diep is in~eplant, in
hunnen volwasfenen leeft~id zich zelven en Ilnderen, door twisten. vechtpmijeo, pleitgedingen enz. ungelu1ckig maken?
De lastersmchl, welke alle vriendfchll}l onder.
mUnt, en de rampzalige broll van zoo vele hatelijke \'ijandfchap is. Zij wordr in de kinderen
op de volgende w~ize verw~kt. Mtll bedient
zich van ben, om allo!llt:i llieu\V~ op te loopen;
wil :ll[~id nog meer weten, dan zij p;ezieu ell
gehoord hebben; vertoont zich te vredener,
naH· gelang zij meer k..~·~:td~ wt'tdlcn; trekt de
go&::ae bedgten in twijfel, of fcl:r~ft llaO ban~e-
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lingen, die, buiten allen kijf, den naam van
braaf verdienen, flechte oogmerken toe. Langs
dezen weg ontdekken de kinderen weldra, W:l.t
men het Heme hoore, en hoe zU zich het mee~t
behagelijk kllnnell maken: en nu geven z~i op
de Oechtheid van anderen na:mwkeur:g acht;
wenfchen veel kwaads van ben te vernemen,
om veel t~ kunnen vertellen; verzinnen zelfs,
wanneer zij zoolbnig iets niet ontd.:kken, al
Ji~tdijl( het ec~ ot ander, en worden aus ten
laatl::e :1ITchllwciiike laHerallrs.
De ne;ging 1(1:· om'ergefloegdheitl ~ mocr/eloDshei,]
en 'W, ew!, ontllaat doorgaans bij de kinderen,
wa::neer men hen :\lh:en op het onnlmgename en
nadeeii~e, d'Jcb nict op het aangename eo nut.
tige, opmerk7.a:lIn maakt; hen de wa!lrde der
dingen 'niet behoorlijk kert kennen en fchatten;
iets als een' la~t, of zelfi als· een regttl:reeksch
kWllad, aan hen vertoont, 't gl;!en in der daad
ter hevordering van hun geluk en voordeel
diensti!t is, en, van den anderen kant, iets als
een geluk aftèhets!, hetwelk ~!Ïj in hunl'len fiand
nooit bereiken kunnen. Wij zoudcn hier te
breedvoerig worden, wanneer wij u alle de ge.
vallen wildel1 aanwijzen, w"~\rin men zich gewoonlijk aan dezen mi~na~ ièhuldig mllaklt, cn
zullen derh:ll l1 c. in pl:l.ati~ hier\.'Jn, u eenige
alg<!meene herinllering:m mededcclen, welker benartiging, wilt gij de opJtej!;even llci~il1g in uwe
fcholieren weren, uwe bijzondere oplettendheid
verdient.
I. Vestigt hunne aandacht op de tallooze
weldaden, wdke de goede GOD hun verleend
beeft, en nog oagdijl.s bewü~t; btpaalt inzonder-
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derheld hunne opmerkzaamheid op den bUzon.
deren zegen, dien z~i boven zoo vele :mdere
kinderen genieten, wier fp~ize en drank dikwijls
in eene bete broods en eenen dronk koud waters beilaat, en aan welken een harde bos
ftroo vaak tot een bed moet dienen; en tracht
ben door eene optelling van dezl! en meer andere f.JortgelUke gunstbewijzen te vervrolijkell ~
en zich te gewennen, om dezelven dikwerf te
overdenken. Overtuigt hen, voorts, hoe langer
boe meer. van de vertroostende waarheid, dat GOD
aller mel!fchen vader is; dat Hlj hen allen als
zoodanig lief heeft, en de wereld met wijsheid
en goedheid regeert; dat wil zeggen: dat in dezelve, zonder z\in beftuur of toelating, niets
gefchiedt; dat Hij, bij alles, wat er gebeurt,
de heste oogmerken heeft; dat Hij de meest ge..
fchikte middelen kent en bezigt, pm dezelve te
bereiken; dat deze zijne bedoelingen ftefds de
bev1lrllering 'orozer heilip.;ing, en daardoor tevens
die V:ln ons waar geluk, ten oogmerk hebben;
en dat w~i dan, wanneer r~mpell en tegeDfp.ocden
ons befiormen, ons het best vin zijne gadelooze
vaderliefde kunnen overtuigen. Dien de Heer
lief helft, kMtiidt h~i,. 'Want welk zoon· is er,
dien tit; 'Vad" nM kalt~idt? H~; ka.ftijdt om tetJ
nutte, op dat 'Wij zij he heiligh"d zouden tlec/tlchtig 'wordm (*).
!1. Tracht den kinderen meer en meer te doen
bef... ffen en gevorlt:n, dat GOD lief te hebben,
en, uit overtuiging, Hem te beha!;;cl1, of goed
te doen, de eenige ware weg zij, langs welken
(.) I/eh'. XII: 6. Spr. IlI:
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ken de mensch in dit leven wezenlijk gelukkig
kan worden, dat is, inwendige rust, ongefloorde tevredenheid. en hartelijke blijdfchap te
genieten; met één woord, om ieder in ziinen
Hand dat geluk te verfchaffen, waarvoor hij in
dezen vatbaar is. Gelukkig, driewerf gelukkig,
moogt gij dus met regt u zeI ven en uwe leerlingen noemen, wanneer gij hen, door eigen
ervaring, ten volle van de waarheid overtuigen
kunt, dat liet hem, die den Heere vreest, (dat
is, dien kinderlijken eerbied jegens GOD gevoelt,
well~e hem alles zorgvuldig doet verm\iden. wat
Hem mishaagt ,) 'Wel zal gaan in de laatfle dagen, en hij gezegend zat 'Worden in den dag zijns
Mods C·). Eindelijk:
3. Gewent hen, zoo veel mogelijk, om .,ij de
beoordeeling en waardering der vergankelijke goederen daarop acht te geven, of, en in hoe verre
dezelve diellen kunnen ter vcrmeercJering hunner liefde jegens GOD, ter aanfporing tot het
goede, en gevolgelijk ter bevorderjn~ van hun
wa:mchtig geluk; en hieraan zult g~i hen van
langzamerhand gewennen, wanneer gij zelve de
goederc'l dezer wereld naar den of!!er,even maatflaf beoN'deelt, en dit in uwe j!efprekken en
handelingen dnet blijken. SpreeJ;:t derhalve nooit
van fraaije kleederen en kostbare fpijzen, als
van din~en, die hij uitllek wenfchelijk zijn.
Ze~t hun, integendeei. de waarheid, en tracht
hen re overtuigen, dat men in een eenvoudi~
gewaad, en onder het genot van fober. doch
gezond voedfcl, het best ge[chikt is, om goed
o
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te doen, en dus waar1ijk gelukkig te worden. - Laat het nooit uwen mond ontglippen.
dat die menG:hen gelukkig z~ln, die groot.: inkomften en aanzien1!ike fi.:h:1!~el1 bezitten; zoo
fprat JEZUS riiet. Z~!4t lic:ver, d:lt ~eld en goed
de menfchen ongeiukkig maakt, indien zti er
Jmn hart aan hechten, ('t f,l!1!1l zoo dikwijls
het geval b~; r~iken is,) en cr ",een p,oed gebrllik van m:aken; dat daalloe vel"l l\oorzigt.
overleg en zelfverloochening gevorderd wordt.
en hU alleen gezegd kan worden, bij derzeiver
bezit gelukkig te zUn, die z~ine rijkd'lmmen tot
goede oogmerken weet te gebruiken, en ze ook
metderdaad , m::t een ,:oed bart, ter bunner bevordering annwendt en bel1:eedt. Zegt ook nooit:
" wat zouden wij gelukkig zijn, indien wij niet
" behoefden te arbeiden!" Dit is zoo niet i

want de arbeid verfchaft ons menigerlei genoegen, en bij ::lleen fmaakt bet zoete der rust.
het verkwikkelijke van den {laap en het aange.
Dame der fp\ize, die vl\itig gearbeid beeft. Daarenboven zijn de vruchten van eigen arbeid
duhbel a:mgenaam. Zoo loopt een kind tien_
Blaal meer naar de boompjes, die door zijne eileD 111lnd. dan naar die, welke door anderen
geplant zijn; en wanneer het ziet, dat de zijnal
groegen, bloe~ien en vruchten voortbrengen o! boe groot is dan zijne vrt:ugde! veel groater, zekerlijk, dan wanneer hij den groei ea
wasdom der anderen befchouwt. Ook JS de a,beid, op zich zelven, buttig en aangenaam, en
even zeer voor ons eene behoefte, als het eten
en drinken. Wanneer ecn menscb io langen
tijd geea fpUze of drank gebruikt heeft, dan

Ie-

tler fcholieren kennen, enz.
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gevoelt bij zich niet wel; en dit zelfde heeft
ooic plaats, wanneer zijn ligcha:tm of geest eenen
gel'Uifiloen t;öd zonder eenige werkzaamheid geweest is. Matig eten en drinken verHerkt het
1i~chaam, en beurt den geest op; en dit zelfde
doet ook een matige arbeid, die I ~Vt'ns een uitmuntend middel is, om ons voor eeae vt':d. ietige en verleidelUkc v~rveling, en voor vele ver.
zoekingen en neigingen ten kwade tf: beveiligen.
Ibogsr wijs en weldadig is dus ook deze fchikking der Voorzienigheid, die ons tot den arbl!id
bell:emd, en gezorl:;d heeft, d:lt wij ons d:l2rdoor
van ons levensonderhoud voorzien, en onze
verbetering bevorderen zouden. W'lr'~ lHt zoo
niet, dan zouden wij meer moete!} lc:iig pall.
OIis ze1ven vervden meer kwaads d{"!n, en ons
daardoor Il:eeds oll!(e~ukldger maken; W:ll:t led:gpng is het begillfcl van allen kwaall, en h~.:ft
de rampzaIigll:e gevolgen.
Ziet daar, geachte l.eeraars! u in ondr:.rfc:Jei.
dene lesfen aa!l:~etf)ond, wat gU. ten aanzien V:lI1
een goed fche·olbelluur, moet in acllt Jle.
men. Wij z:ll?;eu, boe l'Ioodig tl:!t 1'.U. achting.
liefde en vertrouWèll bij uwe leerlil'gen te vcr.
werven; hun et:ll goed voorhe~ld ce JI.!\'cn; heu
va;;]: /lOC de vOf\Cbi!cldell VOI)( oogen te hOl1d~n:
heil vlijtig in de Zall~kullst te oefeil~n, ~11 h:!ll
bcv~nal ten :ulIJzÏt'n van hunne vatblla..'heiJ elt
~c::tardh~·;d te lt'crca kenn"ll, met op:''!;:lve t;':V'::IiS
v .. n e~llige m:ddclcll. waardoor dit l:utfte i,.lg_
merk ~ ]jaar ons inzien, hrt beste kan b 'le:la
worden. Wij zouden dus hiermede deze {l.h..ede
Afdeding van dit werk kunnen befluiten, oor6lcc:IJen wij niet, dat IJ" dQllllullÎJ teJfJOilen en
prtlf-
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Een &lIooll:er(l/l,. ",Del de ce/lQ,.ölJeitl en••

flrnfe1J on:afrcheideJijk tot een goed fchoolbefiuul" behoore. Dan, daar dit fiuk in deszelfs
opvolj!ing 7.00 belangrijk is, en van den kant
vnn eIkel! opvoeder der jeugd zoo veel door-

zj~t,

bedachtz3nmbeid en voorzigti,heid vordert. zullen w\i hierover in het vervol" af·
zonderl\ik handelen, en hiermede dit deel de-

zes werk.$ beSluiten.

