11 A N D LEI DIN G
VOOR.

SCI-lOOLLEERAARS
SCI-IOOLLEERAARS
TKN

L A. N D E.

P L A. T TEN

UITGEGEVEN DOOR DJ!:

1>1 A A T S C HAP P IJ:
TOT IV U T V A N 'T ALG E JJ1 E E 11[.
DERDE

STUKJE.

T. r;ETnU\T, DFvnrTER

D.

DU

I'.1OllTlElt
u
M

.n

E.~ ZCO~,

J.

GROlYINGEN,
GROJ1.'lNGEN, Lij

J.

Il. nr. Lt.:.\'GE
Lt.:.\'GE"..

()O:.iEE.'~S.

DCC

("

X.

VOO R B E R I G T.

I

n dit derde jlukje der I-landle:dil'Jg

voor

Schoolleer:lars ten platten Lande gaat de E(,r.

1vaardige

OVERBERG ,

en op zijn "}'octfPoor de

iVJaatfchappij, "}'oort, a.n dezen hUNne pligW'
te fchttfon, en bepaaldelijle die ">.'elke zij bui.
ten

den fchooItijd hdbm in acht te nemen;

IU1.'ijl hun tewns geleerd ~rordt, hoed/mig zij

zich van {haffen en belooningen Ie bediene"
hebben.

lliermede is dit

~'erk,

'Wat het be·

fchouwcnde bctrtft, alge/oopen, en maakt a/.

zoo

tUl

geheel uit.

Onzelr.er is het 1'oor als

no:, of in em vierde /lukje, het meer beoefenende gtdedte van 's mans arbeid, door dr;

/l1actfchappif lat ·,I'ordm ovcrgmomm wuit-

segewn.
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h,Urijke vruchtm, 'Welke de uitlfi'Y,J

tier b,itJe eeffl' flU,tj6S reeds "/oartbragtcfJ, docr
tie verfchijning wm tlit tierde,

r.(J~

meer uit-

gd,r,id 'Worden, zal tie M alltfchappij met ten
dtmkbaar

getloe~en

zich over hart-n ar[;tid in

dezen v~rblijden.
Op last der Mantfchappij:
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FLIGTEN EENS SCHOOLLEERAARS NA
DEN SCHOOLTIJD.
Bladz. I
Ten aanzien v:m het gegeven onderwijs,
en zijne Scholieren.
In dit opzigt moet hij zich 2elven onderzoeken.
• • • ~
Vertrouwelijk n:~t het ecn of ander
kind fpreken..
• ._
Naar het gedrag zijner leerlingen, buiten de fchool, onderzoeken. • • :}
~. Met opzigt tot het fchoolvertrek.
Te dezen aanzien moet hij voor eene
gGede inrigting van hetzelve zorgen. 4
Er eene k:lgchd, dè benoodigàe ballken
en een zwart bord in plaatl~n. • • 5
De fchool rein en zindelijk houden. • 6
En matig warm. •
• • • 7
Aanmerkingen omtrent het gedrag van
vele Schoolleeraars. • • • • • • S
Middelen tegen de ongezindheid der
dorpelingen of hunne bel1uurders. • p
3. Ten aanzien van de opzieners der School,
den Predikant uf Pastoor van h~: dOfp.
De1.
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Deun moet de SC!lo0l1eeraars eerbied
en gehoorzaamheid bewi.;zen. bladz. IC)
En zich vooral vuor trolSl hheid wachten.
• • • • • • 1~
4. Beroepsbezig t"!eu, 11;-: een Schoolleerasr
bij zijn' post kan waarnemen, h nevens
zijn overig gedrag.
HU meet er gC,'IlC waarnerr.en, waarbij
hlj z~ine :lc:Hing kan verliezen.
• IJ
Uit[pannil1g en ligchaamsbewegi.;g g~nieten.
• • • • • 14
S. Verdeeling van den dag.
Dankbaarheid en bede aan GOD des
morf.eHS.
• ••
• • IS
Voorbereiding tot het onderwUs des
middags.
• -.
16
Onderzoek naar zijn gehouden g\:drag
des avonds.
• • •
6. Pligten omtrent de ouders der fcholkr,~n.
Hij moet met hen in vrede tracht~n te
leven.
• • • • • 18
Nooit te {lerk op zijn regt fban,
• i9
SomtiÎlls ll!tt heil over het geC:r.lg hunner kinderen fpreken.
f:~ni!-(e nuttige r:1ad~eviIlgen der Scllü"lleer.
aars 2:ln de ouders.
I. De kinderen niet te vroeg ter f(hool
te ze!1den.
ii..
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De jaren in vatbaarheid daar! c'.! l;.:bben·
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Bende, hen eok niet terug te hou• •
blad:?:. 'JO
pen. •
3. Den lust tot onderwijs vooraf in
ben C'p te w::·kken..
• • • • lU
w::·kken.
u
d:!t zij op hun tijd naar
4. Zorge , dat
fcllO01
••
• !2!1
fcl1001 gaan. • .
• ,•
•••
5. Htll
Htll t0t gehoorzaam beid enz. te
v('rlJ~a~en.

• • •

•

• !,s

6. De nieuwe leerwijze niet tI! verach·
ten.
• 15
ltS
7. !be euders moeten harl del.:: il , wan.
n~er hUil c,la::rin iets misbr.l't.
misbr.Jt.
8. Hun [;:Lr.~5
[~Lr.~5 omtrel~t l!en Schoo:leer2:J.f..
• 17
!l7
,. Zij moetp.n
moet?n hunne kinderen, btüten
de fC~l:JDl, t:jt nuttige werkz .. amheid
a:n,fporen.
•
• !l8
10. Zorgen, à::t ûj
I:lJ lil
'5 huis
in of buiten '5
niets I:waaès h,)rèn.
•
lI.
lI, H.~11 bdrw
bt.:hw groote gezelfch1ppen hou·
den.
•
• • •
•
IQ. Hun lIUnfp'1)'cn,
:umfp.))'m, om cl·!
d:! ~oede lesfen
a.
V':il hunnen meester op te volgen •• 31
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NadeelÎg5'imvloed hiervan op tie jeugd. bladz. 31
Men mGlet het hart der kinderen tot de opvolging van den GoddelijkeR wil neigen.. 3!J
Natuurlijke be100ningen en fhaffen. • • • 40
Ver[chillendr. werking van de gevolgen on·
zer daden.
•
. " . . . . 41.
Stellige belovninBcn en fl:raffl!u.
• ., 5
In dezen moet rr.~n zich mede naar GaDS
voorbeeld rit;ten, en op de bijzondere gefteldheid der kinderen acht geven.
• 41
Men moet ziö fpi2fzaam van Rellige beloo·
Dingen en {haffen bedienen:
I. Ornd:lt men moeijelijk in dezen het
'Voorbeeld van GOD kan volgen. • 50
~. Omdat zij aan het oogmerk rlikwij1s
niet be:mtwoorden.
•
• • 5~
De fiellige bdo~ningen en firaffen zijn on·
misbaar of nuttig ~
I . Waar de n:ttuurIUke ter verbetering
ongenoegz3nm zijn. • • • • • • 5S
!I. \-Vaar fpoedige uitwerkfelli moeten
worden ti! rug geb ragt.
• • • 53
:!. In alle gevallen, waarin het gedrag
eens kinds voor zijne medefcholieren
fchadelijk zou kunllen worden. • • S4Natuurlijke belooningen en firaffen, worden
llikwijls in heur oogmerk verijdeld.
• SS
1. Bij mangel ~an eene behoorlijke kenllis du Si'volgen. • • • • • • 58
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Voorbeeld van GOD zelf ten aanûen
van ons gedrag in deze, • bladz. 59
Aanwending va:] hetzelve.
• 60
n~cr dat de driften ve~ltijds te ficrk,
cf het gevoel voor de ;;<:v; l;;en te
z'Nuk zijn.
• 7I
J\hldc'Jen om de drift"H te mati·

. . ........

ti':~~l~.

~

- - om het te zwak g~voel
te verhinderw.
• 7t:
3- Door de hoop, om zi6 door vein·
zeri.l of log~n te redden. • •
• •
• •• 7S
!.'li:idclen hierteg~ll.
• • • 3~
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0,/(.1" het bdoor.en en flraffèn in het biizonder.
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men nl of niet in kinderen be!l:raffen m0tt.
I. N80~t moet men hen ftrafFen over
fouten, die van 's menfchen vrijen
wil niet afhangen.
• • .!l. Noch over misflagen, waarvan z\Ï
(~e natuurJUke, onaangename gevolgen van zelve gevoelen.
• 8~
W:lt

S. Voorts nooit over misdrijven, uit

on-
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onkunde,
onkunde, of
of met
met een
een goed
goed oog·
oog.
merk
merk bedreven.
bedreven.
•
bladz. 88
4. En
En nooit
nooit verkeerd
verkeerd of
of in
in drjft.
drift. .
._
4.
Ond~r de
dl! mislhgen,
misllagen , die
die van
van 's's menfchen
menfcben
Ond~r
vrijen wil
wil afhangen,
afhangen, behooren:
behooren:
vrijen
I.
J. De
De zoodanige
zlJodanige,, wc:ike
weike de
de kinderen
kinderen
nog
nog uiet
niet als
als mistlrij\'en
misdrijven kennen.
kennen. •• ~9
39
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2. Of,
Of, kennende,
kenllende , in
in del'zelvcr
del'zelver na·
na.
tnudjke
tllul'!ijke gefreldheid
gefteldheid hunnen ooroor.
[prang
hebben.
•
fprong
.'
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_
3. Zulke
i"ulke mi~flagen, die zij kennen,
doch met opzet be;;:ulll..
be';:lan. • • • 90
Wijze van befil'ölffing dezer laatlaat.
•
•
•
•
•
•
• 9 I[
fien.
Oen.
Mem moet de kinderen overtui.
overtui·
l\1tm
gEn, dat alle firafl'en
{haffen uit lief
lief·..
gen,
92
de voortkomen..
• • 92
fir:lfi'ell meer op den wa.
B~i de fir:!frèn
ren gron
grond,
het uiterlijke
ren
d, dan het
cl;;r daad
daad acht
acht geven.
geven. •• •• •• 95
9S
der
Niet al
al te
te naauwkeurig
naauwkeurig in
in het
het
Niet
bef1:raffen van
van alle
:tUe hunne
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ten zljn.
zijn.
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• 97
97
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Ir. ':Vclke
Welke fl:raffen
firaffen men
men moet
moet bezigen.
bezigen.
U.
Ir! het
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zelve moet
J.
J. Op
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begane fom.
fout. ..'' 9~
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Men m"et I:'l'.it de kinoeren dljor iets
hr:<!r~l1, her~~ne, op zich zeI ven • voor
hen :;a:~!.~Il~a!Il of eerwol3rdig ;tijn
mnct.

b];,la~. 100

•

, Z;ch \',111 (;'~e!l~ flr;-dlÎ!n bediener,. w:lar.
bij hl!i:lIC ('C'r~icrig~leid of fchaa:nte
\"ep;w:il,t, of hu:mc ge;:ondheid z:!u·
è~ jo: lifJll;~!\ b~il:I.L!:!Jd worden.
• lal
AJ/:IT!.r!dllgf'll over fomrnigl! firaffen"
1. U·~ f..:i1alide.
•
• IO~
9.. lLt fball, fl.caten eDZ.
•
~. De rotdc=.
• !03
ol. J1e a;-;;él:~..!erins V1:1 :l.!;dcr~l1.
• 104lIl. \'\';ITlf1eer, en ho~, de fir~ff~11 gefchiede:1 rnn:'tell.
I. ~\1,'n mwt altijd firall.'l), om te
\'crbcteren.
• • lOS
! . 7ic~1 nOfJit dikwijls van d;!ze1fJe
flraf bedienen. •
3.
3· Ni'lJmer in toorn llraffèn.
• 1°7
4· N,=c:) onder het onderwij5, zoo
de r,nod LIit niet vordert.
•• • leS
5· HCle o'ntrent een' onbuigzai.lcn
kna.ïIJ
\;:n:vp ~e
~e handelen.
• 110
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M:I:11' zoodani;e daden en gezindheden,
die ( f het gevolg van zyn. • bladz. 114
11. Vail welke bclooningen men ~ich moet
bed ienen.
lJe bclooningen moet~n met onrkg
• i [1
gekozen W ,l'llc n •
lIl. Y\':.It men van fOlUlJlige beloOD!l1gell te
}n;uilen hr.b1,c '?
i. H"t bf\'e:1 van lof en tcekellCil V}l:l
ünd!öricheiGir.g. • •
• 119
1.. Uet zitten op de h(wenfte of hGGger pja~ts cener klas[\!o
• • 1 ~o
I~ 1
3' V:tn r~efcbenken.
Jl. Vern,:ikcn,
• J 2~
• •
5. Het beto ... nen van :::ijll wel~,e'l:l1iell, l!lS
6. J~e,l1liF~e':i!1g eau de oud~re.;] van
h~t goed (lf t,wlad gedrag van IH.a
k]'l) ;·st.
7. narden.
• •
Dcrzdlier nutt i !! gel-:mik.
• ! -:; 7
IV. V:ó!1;:1ter,JJ;:en beionnen mo.::t ••
• J"~
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NA DEN SCHOOLT IJn.

T o t dus verre, waardige Onderwijzers der
jeugd! handelden w~i over de pligten, welk!:n
gij 'róór en gedurende den fchooltijd moet in acht
nemen, indien gij uwen gewigrigen post naar behooren wilt vervullen. ThtHls fchiet ons nog
over. om 11 ook die pligten n:m te w~jzen. welke
na (~enuh'en niet minder uwe behartiging verdienen; en dit d,)or ons gefchied ziinde, zullen
wij. na II ook iJ')?; over het beloonen en ft:raffen
te hebben onderhouden. daarmede de taak, die
wij ons hadden voor~€neld, voor afgewerkt houden.
De pligten clan, welken gij na den fchooltijd
moet wa~rnemen, brJlalen 7.id tot het gegevene

orulen!'Us en ttl!'t Jèholleren. tot het [doo/vertrek,
de OpzitfJcrs ti1l'C1'Jcho:'e. dr'n P,"cdik.-ut af Paslonr van het t!vrp, ulre l!Czighceün flt/ttm uwen

llI. Deel.
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P.Tigten t'tm SchoollceratJT!,

.!1

post. de vertltrli71J 1'lln dw dfi!f, t11 tlW Jtrlr.'!.f?
o111trwt de ouders l1wer iar/illgelf.
W~j zullen
de eene: na de 3noere tr;,chten aan te toonen.
cn (:ell begin maken met de opg~ve, hoe gij h;md(;len moer
!. T::n ;nnzien van hft (.'A",ever,c ofl{Jcnr~is en
uwe fcholierm. Zoodr;! dit onderwijs des middags
afgeloopen is, moet gii 11 ze!ven ernstig afvragen:
" lleb ik hierbij wel in nl1e~ nVc!feenkomni~ mij" nen pligt gehandeld'? \Velke is de oJfza:1k
" van mijnen beganen mi~fJag? en hoe zal ik
" dien in het veTvolg het b~st kunnen wrmii" den? Z~jn m~jne leerlingen vlijtig en oplettend
" geweeM? en floeg ik wel den regten weg in,
" om hen cl:t te doen worden? Heb ben zij mij4
"J'e ondcrrigtingea vaardig begrepen? tn IS
~, door mij alles aaJ)gew~nd. om dezelve voor Lcn
" b~vaHcli.ik te m;lken? En, eindelijk, vvt:1ke
" ondeugden of gebreken heb ik in hen op;re" merkt? en heb ik wd nlles in het werk gf'_
" Held, om die te verbeteren ~" - DCi:e, ui
foorrgelilke, vragen zullen u, ongetw~ireld, of
den weg wijzen.) dien gij moet bewandelen, uf
11 aanmoedigen, om op het ingefJagene pad U\\;C:
verpligting rustig voort te treden. AI her bi::zonder nuttige, derhalve, hetgene u bij dit on(lerzoek voor den geest komt, moet gij in uw
eigenliik fcllOoJboek, waarvan wij te vuren fpr;:~
ken (*), zorgvuldig opteekenen, om er, bii
gçpaste gelegenheden, gebruik van te kUllnn
makr::ll.
Neemt ,,'oort!> Tm ee71S hrt eene kinrl, d~rx

eens

wt::~r

een and(!c, na oen fchQQ 1tijd

I~ij 11, nm
')1~f

( .) Zie I. Stuk. blad:,. 4;: ~

'r,(J.

dm jcnoolti./J.
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m~t hetzeive p,emeellzaam te [preken. Hiel'lioor
zLllt r:ij lIwen Jeerli!l~cn het Z(\O nnodige ':i.'l'trollweil jeg\:lls u inboezemen, en llell van langzamerhand aRn cene bet:l.l11clijke vrijlTIbl.:<iighdd ~e
w('l1l1en; doch gcdraa~t 11 in dezen zuodanig ~
C:lt zlÏ Cl' fieeds eene cel' en genoegèn in Hellen, cm met II alleen te zijn. Ontmoet gij el ..
ders één of mC(;l'lJer kinderen, die g~i onderwijst"
of vOlrheen bij u ter fchale gingen, gaat hen
dan t,lch niet koel of onverfèhillig vQorb~i; alo;
of gij hen niet kendli!t, of om dat gij het voor
ti te vernederende houdt, hen toe te [preken; ma:lr groet hun integendeel vriendel~jk. en
legt er u op toe, cim hun het een of ander te
ûgg~n, dat voor hun van nilt kan zijn. ZLilk::
een gedl'a; zal u achting en vertrouwen doen
verwerven; terw~jI eene tegengeHeld: handelwijs
u ia vedenking van tl'otschheid zal brengen. Spreàt ouk de klein;! kinderen, die nog niet
bij I! ter fchole gaan, op den weg minza:uIl
n~,r., en vertelt hun de eene of andere, voor
hunne vathaarheid berekende, gerchiedenis enz ...
en [let kan niet tni~ren, ~)f gij zult daardoor bij
vor,rraad hunne liefde winncn, en den lust tot:
cl.Iderwijs ln Ilcn upwekken.
Onderzoekt wijàers na:11' het gedrag, dat uwe leerlingen bu.iten de fcl1001 bouden. Dezen raad befèhûuwen vele ondefw\jzers als onbillijk; ma~r is
het dan l\\ve t;d~ nict, voor de verbetering uwer:
fcho1i~rti~ tI' zQrgen? En hoe zult gij daartoe
in naat W '.un, wanneer gij niet weet, in wel..
k'~ll npzigte het eene of andere kind verbetering
Lh:!1oeve? of ho~ zult gij dit o·ntdekken, zoo gij
i\\ ;11n d, gedr;\gillgen uwer leerlingen, in m.,.
lIfw,'Z,~il ~ ;ü~t l!\~~ ;el~gen liggen? Een Ir.~tfcha-
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PIlgten eens Schoollceratlfl,

pen Onoerwijzer doet !1:eeds een vliidg onder~
zoek naar htt gedrag der hem toeberrollwde
jeugd, en delikt, bij de ondervindinf.. dat zijne
onderrigling !iiet wordt opgevolgd, bU zich zelven: " dG kiJ~deren hebben mij. of nog- niet
" genoeg begrepeu, of ~k heb hun m\ine lesfell
" niet behoorli k op l1et hart gedrukt, of zij
" herinneren zie h det ten gepasten tijde mij" ne lesfen • of, eindeliik, zij verkeeren in
" {lecht gezellèh;:.p." Hij tracht wrv:ilgeu& de
ware oorz~ken van hun verkeerd gedrag op t.!
fporen, cn deze, zoo veel in lJem is, weg ~:!
nemen. • •• Eindelijk d:a:1gt hij zorg, d:n bij
de openbare godsdienstoefening, en gedurerde
liet 1!odsdienllige onderwiis, de 200 uer b1.:1 amende orde en Hilte door" zijne fcholieren worden in Bcht genomen, en zij -aau deze z:tken die
aandacht hechten, welke zij, uit hoofde van derzelver gewigt en nanbel:mg. zoo zeer verdienen.
!J. Met opzigt tot het Ji:/ioo!valrr:k. moet gii.
zoo veel mogelijk, voor cene goede inrigring
zorgen. Hetzelve moet op cene il:jIle 1'11l11tS zijn,
opdat de l:incleren, door 11et rumoer van buiten, in bUIllle v:md~c!Jt niet geHoord worden.
Ouk moet het niet te hoog boven den grond
wezen, ten einde zij, door h~t ldimmen langs
]lOoge, en dik w~ils Hechte, tr~ppell, geen gevaa,r
loopen, om fomti~às !JUJ;lle gezonde leden te verminken; noch oc,k te b~g iigg;en, zoo dut bij
regt'll2chtig weder de vloer ail\jcl voc:itig is,
netgelJe voor r.c gezondheid del' kinàcl'cn en df!l
Schüo!ler;,raar niet dan nadeelig zijn kail.
Voorts moet bet fchoolvertrek ruim. hoog
v:ln verdiepillg, en van genoeg2.a:am licht vonr.
zien zijn. Het gepakt op elkander zitten is vt)(\i'
·.te

na den flhooflifrl.

s

de vordering in bet onderwijs, voor de gezondheid, en veeltijds voor de zeden der kinderen,
hoog~t fchadel\jk. Zelfs is eene rchool dan nog
niet ruim genoeg. wannèer de kinderen daarin
behooriiik nnast malkander zitten kunnen, alzo:>
de Scho;Jll<'er:lar tllsCcben hen op - en nedergaan ,
v;;n alle kanteo digt bij hen moet kUlInen kom~ll, en tevens plnats gen neg hebben, om ver·
fcl!eiden\~ kitJd~~en te gelijk VOfilr het zwarte boni
te kunnen onticrwiizen. In een te laa~ fchoolvertrek bn men op den duur geene frisfche of
zuil;~Te lucht verwachten; en in een ander.
wa-irin geen licht genoeg is t loopen de Ccholieren gevaar, om reeds vrQegt~idig hun geligt te
hcdef\·~n.
Om dit te verhinderen, móeten de
venfters of banken in de fcllOOI zl)odanig gepl:i,itst w()rden, dat het licht den kiI:jderen niet
rrgt1l:reel:s in de oogen valle, of zij zich zeIveil niet in het licht zitten, terwijl bovendiell
de venf1:erramen aan den weg zoo hoog moeten
zijn, dat zij, zittende, de vo(ubijgangers niet
zien kunnen.
Verders moet het fchoolvertrek van een' hg~
che\, de bel100digde banken, en een zwart bord,
met den daartoe behoorenden tocetel, voorziea
Ün. De zitbanken mo~ten voor de groote kin..
deren hooger dan voor de kleinere wezen,
en zij, die fchrijven, :1211 daartoe gefchikte fchrijf.
tafels geplaatst worden, welke zoo danig behooren te Zijl~ in!i!"eri~t, dar zij als eenen lesfenaar van eJmtrènt ~ voet breed, een weinig naar
beii,eden afhellen. en waarin de vereischte inktkol{t~rs gevonden worden. De zitbanken en fchrijftafels b~hooren zood:ll1ig geCchikt te worden,
dat alle de aangezigten der leerlingen naar den~
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zelfden kant, en wel naar die zijde wllar d~
zwaJte leerborden zijn geplaatst, gerigt z~in. De
tafols en bankcl'l moeten ook niet allen even hl)o~ ..
maar do voor(te de laagll:e, en de :tchterf1:e, al
rijzende, de hoogfte zijn: hierdoor verkr~igt de
Schoolleeraar niet alleen een vrij en onbelemmerd overzigt van zijne fcholicrell, maar tevfUS het
gemak om .. zonder beweging te veroorzaken,
~et een groot aantal zijner leerlingen te gelijk te
kunnen fpreken, en op de leerborden met hen
werl<zaalD te zijn. - Doch omtrent dit a1Je~
zal, in het vierde nukJe, het wdk misfchien nog
Volgen zal, breedvoeriger worden gehanddd.
\VijJers moet de feIlDol rein en zÏJluelijk gehouden, en alle bedoTvene lucht daaruit geweerd
worden; want onreinheid is hier inzonderlleid,
voor de gezoadheid der kinderen, hoogstlladee~
lig. 'Om van tijd tot tijd frisIChe lucht in het
_fehoolvertrek te brengen, moet gij, des VOQr~
en naqJiddags, na het geëindigde onderwijs, een
paar venfters, of een deur en een venfl:~r, een
tijd lang (lpenzettell. D~t moge u in den winter
wat meerder hout of turf kosten; m:.ar is dit
niet beter, dan dat het onderw~is en de gezonè a
heid der jeugd daaronder lijden 1- Wanneer lid
llid te koud is, kunt gij, zelfs gedurende
den fclJOoltijd, een venfter, dat niet op den
wind ftaat, open laten, om d:.1ardool" de fri~"
fche lucht te bevorderen. - De vloer en de b"l1ken moeten, Z00 ~l uiet dagel~iks, te;] minne
tweem:lJcn in de week, van fiof gc:zui verd t en
gefchrobd, en de muren van tiid tot tijd gewit,
of wanneer hd vertrek houten bèfcllotten heeft,
deze geboend ,,,orden: met teil woord. b~i de:
imrede in de fdJOol D]c,et D,en ~U)!fiell verI)c·
llIt;U,
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men, dat IlInaar reinheid en 7.indelijkheid dOOI
woorden en daden Relecl'd wordt.
Eindel~ik moet gij het r~hoolvertrllk flechts
matig warm hallden , vermits te groote hitte of
koude, gelijk ouk het rouk(!n van d~ kagchd,
voor de oplettendlleid en de naarstigheid
Ilaar~tigheid der kinderen fchaddijk :lUu. Q,n IlU \'001' eelle ma:i~e
w:umte te zorgen, moet !let fchoollJ~ni'èkb;:hoor.
lijk digt zijn, en de k:1gchtl, V::Jl1I;tcr glj die
gebruikt, voorzigtig gtf1:ookt worden ("); terw\\l gij door fchaclL:Wl ijkt.! boom en ()f fcharnen,
woor de v<!nfiers, het rcgtltreeks indringen der
zonne!halen moet trachten te bdetten. - Ge.
doogt vooral uiet, dat uwe !cholie~en, wanneer
zij van buiten uit de koude komen, zich digt
bij de warme kagçhel of Inard rl:latf~ll, of

van

dezelve .:ich onmi,1Jcilijk

in

de (lP f' I1C

lucht begeven: W:lIlt de plltlèlillg<!
plltlèlill S<! cwrg:lllg
V:ln koude tot warmte, en zou Ot;k om:'.d.ccrl1 9
is VQor 's mcnfchen gezundheid nièt J.llé!t!n
hoog~t!èhadelijk, maar ho:cft
;J,~.\1 den cenen of anjer~n het

zelfs meermalen
kVèll gekost.

MaaT s denken mogelijk velt!11 uwer. hoe
brengt Illtn zulk fene inrigting der CcilO!e. al5
gU or·s hier a::nbevedt. tot {land'? •• Veel,
g~3chte Ollderwijzer~! hangt in dit opzigt vaa u
zellJên af: zoo :il:; het r('in houden van het ver.
trek. het zorgen voor frisrche lucht, h(!t voorligti~ {taken vall (ie l{at;çlJel of lI:.urd, en açrgelijke;
tot
( " ) Eet fpreekt v~n zelf. d~r wanneer in het fd.or.l..ertrek (11' l1"a n:'cll hJ~rQ wordt ~,_n~okt, dit ir s;:e.
hjks mtt t,., \rit! !nO'-l g'·fchi·.,d. n, en zorg won!l'n r.~.
drRgen, !lat _( ,,~'Cile Qrfd\lU;';~1I bij lun~~!1 1'!~~'~
~:ij~Ln.
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tot welk een en ander gij. wanneer g\j dit niet
in per[oon mogt verkieaen te (~Of'n. beurrelings
de groo~e en meer verfhadlge [c:JOlieren gebruiken klint; doch ook wel - dit erkennen wij
g:tarne - is er, waartoe gij de onderfl:euning en
medç~INerking van :m·ieren beh'Jcft, en deze moet
gij voor de I!()cde zaak trachten te Wit1l1(!11. Wel is
waar, dat {i)lumige Gemeente· of Dorpsbefl:uren
weinig gezind zijn, tot de verbetering der fcho.
len het hunne biJ te dragen; doch ook dik·
wiils zijn de fchoglmeesters er zelve de Cl0rzaak
va'n: want fommigen behartigen hunl1en pOSt zoo
ilecht, dat het den fc:,ijn heeft ~ als of de [cholen Oechts alleen ten voordeele van eenen lu~ien,
baatzllchtigen:; dus genoemden Schoolleeraar daar
gefl:eld waren. De gemeente trekt er niet het
geringfie voordeel van; de jeugd wordt niet verfianr.iger of beter. maar integendeel dommer,
lu!)cr en ondeugei:der, hae langer zij aan hem
wordt toevertrouwd. Is hr.t dan nl1 wel te ver.
wonderen, dat bewoilers of beCtuurders van zulk
eene gemeente zich zoo ongenegen betoanen,
om tot verbetering der [chooivertrekken mede
te werk:-n? - Vele Onderwijzers vorderen alles
op eens; jaarwedde, een goed woonhuis, eene
betere fchool enE. maar bedenken niet, dat deze eifcheil onbillijk zijn, d::t de Gemeenten vl)or
meerder te zorgen hebben, en het ioed maar
zoo niet b~i hoopen hebben liggen. - Vorderen
ver[cheiden SchoolJeeraars al niet te veel op
ei.'nll, dan doen zU het toch dikw\jls op eelle
zeer v _rkeerde wijze, en bedienen zich niet zelden van eellen gebiedenden of drcigcnden toon,
welke nergens anders toe die:u, dan om de
dorp.
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dorpl,ewoners tegen hen in het harnas te ja.
,en, en hun het onwrikbare beOuit te doen op'
vatten, om hun, het koste wat Het wil, van
het door hen gevorderde niets te g~VCl1.
Wilt gij, derhalve, deze ongezindheid uwer
dorpelingen, of Vln hUllIIe befiuurders. niet aan
u zelven te wijten hehben, en fene b~tere inrigtillg uwer fc!JGol bevorderen. beiial'liH d3u
uwen post. gelijk eén re;tfc;wpen Sl'hDolJeeraar
betaamt, en draagt zorg, d:u men zie!l niet het
\ra:lgt lIiet
miHile over u te beklagen h::c'l'e.
te veel op e;::Ilm~!al, en toont u wel ce vreden en
belangel.Jos. Ze;!t, bij voqrbeeld ~ ,. de fcJa'lol
" ell mijn \'\'()ûnhuis beiden l:ë~lben \'e~beterigg
"nood;g.
Ind:en het Jlie~ anders kan, wil
" ik mij gaarne nog een tijd la;;g in mijll huis
" behelp~n. Brengt in dit g,eval oe 1"ciJool {]echts
" in een~n goeden fi~at, ik zal dan met het
"herltel mi~ner woning tot eene m,dere en
" gunstigere j!elegenhèid waclitcll." Zijt altijl
. heleefd en vri~ildc\i~k in het voordr:lI;eli van uw::
verzoeken, en befo::heiden, doch tevens openhartig in het aantoonen v:m der;:el\ler noodzakelijkheid of nuttigheid voor de gezundb~id of het
onderw~:; der ~l toebetrollwJe kinderen.
Raad.
})leegt de Opzieners uwer fchole, uwen Predikant. uwen Pastoor en andercn, die u in dezen
behulpzaam zijn kunnen, en voert nimmer eenige
klagten, èan in de uitedlc: noodzakelijkheid, en
dan nog nooit anders, dan op eene w\ize, welke duiridiik aantoont. hoe zeer u zulle een beo
kJal! tcgen" (~e borst Haat.
rJ;m ; haeveel ook de opvolging van deze onze wd~,cc:.çndl! raadgevingen, ter bereiking van
a 5
uw
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uw doel, kan blidrag~n, mot:ten wij echter
erkennen, dat niet weini~e Schoolleeraars ,
fchoon dit alles in acht nemennf', evenwel hun
Flan zagen mislul{ken. Dit deed echter den
verfhaulllfled der wclmeenenden Gnder hen niet verfhau.
wen,
wen , maar hrat(t hen veeleer op deze en foort·
foortgelijke denkbeelden: " 0nk unde, dwaze trots.
" h~id. gebrek aan ware godsvrucht,
godsvrucht. zijn veelal
" de droevige oGrzaken van zulk een verkeerd
"gedrag:. Het hangt, derhalve. naast GOD,
" van mij
rn~i af, om, teil minne in het vervolg
" van tijd ,. daadn
daaiÏn eene gunl1ige ver:lI1dering te
" weeg te brengen. \Vanneer ik het verfbnd mij.
~, ner leerlingen meer en meer opklare, en de za·
za, den van w::re f,o:1svrucht
!!,o~svrucht in hUilne harten
" ftrooije en aankwerkc, dan zullen zij door
:,
:,
wel~e vat·
" den tijd eene Gemeente uitmaken, wel~e
" , banr is, om het groote voordeel een er fchool.
Cchool" , verbetering te befcftèn,
befcflèn, cu die, uit liefde
;,
:, voor de kinderen, bereidwillj~ dat gene
, her{lelkn,
hcr{lelkn, of tot fhll~d bril1gen, wat 1100"': dig i~. Ja, fc1lOon ik [k.~en dag ::.1 ni"t Tllogt
:, beleven, zal ik echt<!r in mijne .Ïongllc
Jongllc ('Jogen.
oogen.
~, blikken den dierbare!) troost ondt'rvindeu, v~n
" m~inen pligt gedaan te hebben. en eene
cene Ge" meente :l.chter te laten, rlie eerlang meer nr·
~,
" lichte denkbeeldçn Ollltrent bet gehi:cle
gehi:ele fcllOOi" wezen zal koesteren, indien men llc!:hts dat
vol~e,
" voerfpoor vol
fe , welk ik ber~edclJ heb."
3. D(;
D, Opzir:r.erI uwer fL'holc, Pr:;dikmit
Pr:;àkmit afPas.
t,JfJr van Jut Dorp, moet 5\i
sU allen terbiecf, en.
in het gene billijk is, eene gewillige g~ho"jr?:l~m
g~ho"jr?:l:>m
~eid hewijzen.
Dit zijt g~j ca als Sc!H 'l)lIeera:1r
~al1 den ceIUeu, en als lid V:l!~ Z~:I I;:Jzorhkr

!;·;lk·
!;';1 k.
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kerkgennotrchap aan de ):Iatr1:en verpligt C·), elt
d~:;rtne inzonderheid gehouden, uit ho!fde van
het goede voorbeeld, dat gij aan uwe fcholiercn
moet geven. Hoon gaarne den gneden raad,
wellce u. door de Opzieners uwer fcllOle, me·
degedeeld IVOr(lt, met opzigt tot de leerwijze, en
de behandeling V:lIl uw.:! leerlingeri; wt!esr vriendelijk en bf:fcheiden jegens hen; di:'nln dat zij
]1Unne posten btlangcloos wnrnemendt!. ni~ts
anders kunnt'n bedoelen, dan om met u eenfi~mmig te werken tot heil dr.r jeugd, welke
uwe ZOT!!e is ;;anhelJolen. - Gii moet onk a-=n
Predikant of PastOor van uwe ge'ml'ente alle :l.chling toedragen, en is hij :mderzins een p:e!èbikt
en der zake welgezind man, mOEt gij hem in
~ewigtige gev::licll, vooral die den gndsdienst
en de zedel\!ke vorming dl!r Jeugd betreft"".:n,
l'~adple.l!en.
Uwe taak is het tocb, riet aJleel1
het verlland der Jeugd te belèlnven en hur de
~oodlo.l,el~jldlc kundigheden te lèeren, m:l:lr r'lolç
tevcns om de harten der teeder\! j,u,!.d tvt deugd
en tl't W11 e godsvereering te vucmen: ~i.i moet
h::ac vroe:~I~idig inprellten hf.'tgcne zij GOD als
o!,zer all~r liefderijken Vader, :J\lc :J.lll!erc l:lcnfelIen als onze broeders verfchuldigd ;:!.in, en
hoe zij zich in df' Guderfcheil1cne betrekkingen,
waariil zi,i zich kunll~n bevindC:\1, van hare z~
delUke verpJi,~nillgell, op de best mo,~el~1kc wijze, kunne kwijten: gij kUilt u dus in dit op.
zigt aanmerken als m\!d.!a~bdJers vall hen, wier
tJak
( .) nc mogelijke uitzondering. welke ten aaR7.i~!l.
:1a~[rc!ll)J van eenig Kerk.;c:lOotCc!np kan l'I~ltll
~ebb~n, I;".r)uu hier D,~I in aa:Jrucrli.il1(:.
;lan LiG
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taak meer in het bijzonder het 'godsdienfl:ige onderwijs is. Hoe meer gij dus in overeenll:emming met uwen Predikant of Pastoor handelr,
zoo veel te meer nut zult gij ook kunnen ftch.
ten.
Wilt gij u jegens de Opzieners uwer fchole,
uwen Predikant of Pastoor, pligtmatig genragen ,
wacht u dan bovenal voor die verachtelijke
trotschheid, waardoor zich làmmigen uwer, bij
den een en en anderen, billijker wijze, zoo
zeer gehaat maken.
Verbeeldt u niet, dat uw
bekomen bewijs van bevoegdheid tot uwea post,
uwe ABe van a.gemewt toelating., u jn wr~
fiand en kennis boven hen verheven he(:fc,
of dH gij daardooi den hoogf1:èa trap VJn ue~
kwó!amheid zoudt bereikt hebben.
Verbant
toch, bidden wij u, dezen verkeerden wa:llJ,
die u tot de verachte1Ukf1:e wezens maakt; want
Dimmer zijt gU oud of wijs gen neg om te leeren ,
en hoe gunstig ook uwe Aéle van toelating
van uwe bekwaamheid moge getuigen, blijft
er echter toch altoos nog ved, z~er veel, ter
volmaking van uw verf1:and, of ter verbetering
van uw hart ("Ier. Bij velen uwer is zelfs het
opgenoemde getuigfchrift dikwijls i1echts eeu
bewijs van middelmatige bekwaamheid tot uwen
pnst: en hoe kunt gij dan den trotfchell w;:an
.. Deden, van genoeg te weten, of wijs te zijn
boven anderen? Waarlijk, in dit geval zijt gij
buiten flaat om u zeI ven te beHuren, en ten
eenemale ongefchikt om het hart en verlland
der jeugd te vormen. - Laten wij nu zien:
4. We/lee berocpJbtzit,hedeJl gij, DES NOODS, bij
uwen post zoudt ku nnen 1vaarllemen, efil hoc uw
Ii)~'erig gedrag moet zijn [ingeri,t.
Wij zeggen

met

.. ~ dIn foliooltifd.

13

MftJ'lpzet , ties 1:00ds: want, wanneer de post van

(>ll1crwijzer u een toereikend bellaan voor uw
oplevert, moet gij u ~eheel en :IJ aan
cienzelven toewijden, en geen ander bijwerk bij
dè hand nemen, dan hetgene alleen tot uwe
uit l\nMning dient. Het zoo bel:lngriike ambt eens
~rhoolleeraars vordert al uwen tijd, en alle uwe
vermogens, en zoo gij deze, buiten noodzakelijkheid, ten nadeeJe der fcllOOJ verfpilt , be3nt.
woordt gij niet a:1n uwe dure verpJigting. Levert uw post u echter geen gel'loet:zaam be!l:a:;.n
op, d20 moet gij het daaraan ontbrekende, op
e .. n.: betamende wijze, trllchten te verdil'nen;
W,lnt uit luiheid te bedelen, of, zoo 31s men
zegt, een ander op den zak te zitteH, is niet.alleen
fcllalldenik voor een en ieder, maar inzonderheid
voor eentn Schoolleeraar , die in alles der jl'ugd
ten voorbceld~ ver!l:rekken moet. Ondcrtllsfchen
moet gij geene zoodanige bezigheden blj de hand
nemen, waar bij gU ligtelijk gtva::r zoudt kunliCII lóopen, uwe achting te verli~zcn , en u in den
we!; zouden fia:\n , om de liefde en het vertrouwen
der-geheele Gemeente, wl:lronder gij moet verkeerrn, te verwerven, of dje u geenen genoegzamen
tijd, ler behoorlijke wn:up.eming van uwen post,
overlaten. Tot deze fa ort vnn bezigheden h~hooren,
onder nnderen, met opzigt op het eerstgenoemde: hèt op de viool uf ('enig ander muûkinftru.
ment rpeJen in de herb('r~en om geld; het tafelbetiienen bij groote maaJtiiflen; en, met opzigt tot
het l~at5tgcnoemde, het Notarisambt, dal van ge.
regrsdienaar, pleitbezorger enz., als mede het tappen
"an bier en !l:erke dranken, en een uirgeClrekte ako
kerb"uw enz., welke alle, de e~ne meerder el)
ri~ andere minder, geCchikt zijn, Olll de genoem}lui~,gezin
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de nadee!en te weeg te brengen. Onder de nuttige en cencn Scboolleeraar bC,llm nde bezigheden kan men tdlcll de b~icllt~elt, ele boomkwcekerii, eell gcmakl,eJi,ik cn zindelijk handwerk,
zon als het knoopmaken , boel;bi:ldel1, kUll5tdr;laijell enz. nIsmede "en tuinbouw en veeteelt.
De beide j.~~t!te echter moet gij niet te ver uitbreiden, doch kUilt gij daarbii de uitgevondene
middekn, tot verbc!ering der Landhuishoudkunde. ÎI\ het klein beproeven.
Levert UN post voor Uw huisgezin een g-etlOcgzanm hellaan op, dan moet gU echter niet
hii aallllOudendlJeid a:lIl uw fchoolwerk zitten, en
d:lJ!2an van den morgen tot den avond uwen
J!:,!e~t af(lolîl'v'"n, alzoo gij u daardoor al vroeg
voor de walrnemillg van uw ambt zoüdt engefchikt maken. DI arbeid en het hoofdbreken f
~all uwen post on~f1èheideJijk vel'bonJen, vorderen (11k w~ils uitrp:.mning en ligchaamsbeweging;
en deze moet gij u trachten te verrchaff~n door
c~ne der opgegeven bezigheden, door eene W;lndeling, of wel op eel,e andere voegzame wijZe.
ln uwe vriie uren altijd ledig rond te loopen,
den tiid met bart - of andere nutteloaze [pelen
te ve"r[pillen, of de meeste avonden in een herherz door te brengen: dit alles is beneden het leao
rakter eens SC;lOol:eeraars , en g"hcel en al ilrijdig
tnet zijne pligten; want heeft hij zelf kinderen,
óall moet hij hen zoo tr~chten op te voeden"
rht h ~l alle zijne [choIieren op hun voorbeeld
\::\1 wiizen.
5. Ten a:wzien van de yerdeû;tlg Vtm dm dat!
tM,et gij dc volgende orde in acht nemen. Des
11lol'gef1S bclJCJort gij, bij Uw olltwal,en, u het

g'!wigt
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e\r.de u daarnoClf tot eelle getrouwe waai'neming
v:m dCIl7.dven op te wekken. fhnkhaarheid nan
GOD, die ti in gezondheid weder het d~glicht
doet aanrchüuwen, en u ciaardoor op nieuw gelegenheid geeft, om ter bevordering van zijne
etr, en van ltet geluk der u toevertrouwde
jt'ugd te kunnen arbeiden, moet het eerst uwe
ziel vervullen; terw\il een ernn.ig voornemen,
om het :l~n u gefchoJ1kene t:llem waardigl~ik te!
beneden, en uwe fcholieren tot alles, wat nuttig en br~af is, op te leid.:n, het heilzame
gevolg dtzer godsdienmge aandoeningen zijn

moer.
Van niemand meer kunne!] wij onderfiellen of
verwachten, dat hij de werkzaatnheden van den
dag zal aanvangen, zonder zic~. voor of na dat
hij zich hebbe :Iangekleed, in de oefening des
gebeds te hebben gekweten. Dan, offchoon
het wel in dezen niet op de veelheid van
woorden; maar voornamelijk op de gefl:eldheid
van hart aankomt, raden wU 11 eerder, om
tot het ~ehed cenen zekeren bepaalden tijd af
te zonderen, Bij hetzelvI;! moet gij alles, wat
gij dien dag te verrigten hebt, voor uwen
gee:.t b,en[.!;en, u ernflig voornemen, om dit alld- ter eere van GOD re zulkn doen, en Hem
ootmoedig flllcl'ken , dat Hii oaartoe UW!! ZWakke
por;ingen geli~lJe te olldërHeunen. Van tijd tot
tijd, bij voorbreIJ rIken Zundag, moet gij over
het gewigt van uwen ro~.t opzt:ttelijk nadenken ~
en nimmer, blliten de h!logrte noodzakelijkheid ~
de openbare godsdienstoefçniug naI:l.ten, maar dè7f'lve ge'tl011welijk met uwe fcholieren b~iw().
!Jell, t.:n einde llw~'n 11emrl1èhen Vader, en zii"
n r'i1 >~ !W
;'~n !!t:}jef~
!!.dief~ .. !\ 7 nr'i
!w tl1!èr van wAr/' erkeli-
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tenis en d2nkbaarheid aan te hieden, en u in
uwe !!;oede gezindheclea te vedl:erken.
Ook des middags, voor den aanvanr; der fehl)Ie, moet gi; eenen vast bep~<11den tUd afzonderen,
om u tot het onderwijs voor te bereiden, en,
wanneer deze daar is, all..! :l!,Lkre bezighden
ter zijde Cellen.
Voorts moet gij het ondenv!is op den vast gefielden tijd nunvangen en eindii.';cll, ea, na afloop daarnll, bij u zeI ven onderzo~ken, of gij
in alles \vd ove~·eenlwm[lig uwen pligt r,ehandeld, cf wa:uin gU misgetast hebt. Inzonderheid
behoort gij d<!s avonds, wanneer g~j, zoo als
ieder ChristeIl betaamt, uw geweten beproeft,
dit enderzoek in het werk nellen. en wanneer
dit behoorlijk gefchiec!t, dan zult gij de verfchrikkelijkc ~evolgen niet te vrc~zen hebben,
die gij u, "chor de verw3:!rloozing II \Ver pligten ,
onverm~jdeliik zoudt op den h315 halen.
Zulk.
een onderzoek zij 11 derhalve op het ernfiigfie
aanbevolen; want hoe zou het mogeliik zijn, dat
een Onderw~izer. die ieder 3'1ond zich zeI ven ,
in de tcg<:nwoordigheid van den alwetellden GOD ~
en in de v~ste overtuiging, rlat Deze hem elk
oogenblik voor zijnen regterfl:oel ter verantwoor~
ding kan roepen, naauwkeurig omtrent de waar·
ne~ing van zijne zoo belangrijke pligten onderzoekt, Vooftv:m.'n zou kunnen, om dezelven te
veronachtzamen'? Vraagt d liS, bij voorbeeld, u zel" ven: ,,[-Jeh ik op den afgeloopen. dag de pl;gtell
" eens Sc hoolleeraars naar eisch wrvuld? Heb ik
" mUI' hart tot het onderw~is voorbereid, de lesfen
" beoefend, al het daartoe noodige vooraf gereed
" IJ;cm:.1aln" cn mrl van elke gelegenheid bediend,
:J, om in ~efchiklbeid voor mijnen post, in kunde

" en
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" en vatbaarheid toe te nemen? - lIeb ik de
" fc hooI op den bepll.alden tijd begonnen'1 Was
" ik IJ:l.2r behooren vHitig? geduldig en zacht.
" mn~dig;' HallJeld;! ik ldrlcrUk en vriendelUk '!
" 'Vas ik neen!!
neens vrnliik en r:)~erui11ld, en be·
" tooude ik., wa1r het te p~ k ,.. ::1:11. e~:lt:n be" tamelijke
a , va(led~ikeQ C1'lJst
C1'lJst ~ Gedroeg ik. mij
tamdijkea,
" ook. ten aanzien V~,1l het e('n of ander kind,
" eelJziidiç;? Zorgde ik, met al mijn vermogen,
" voor cep.~ g0ede orde in de fch')01 ~ Ging ik
" miJ o:.k in het helo()l)(;n of ftr2If~n, aan de
" eene of alJ~ere zijde, te buiten 'I Gaf ik miJ"nen fchoiieren
fchoiitren een behoorlijk ond~nvi,s 1
" -Oeed ik miin best, om hUlue oplettendheid;
" op de meest gefchilne wijze, gaande te m:l." ken. hun klare en duidelijke denkbeelden in
" te prenten, en Lun geheugen te oefenen 'I,
" \\'2S het mifne voorna!lmfie zorg, om. bij
" :!l!e gep;:s:e gelegenheden, kinderEjke liefde
" en vreeze omtrent GOD in hunne jeugdige har" ten te nonen, en floeg ik daartoe den regteri
" weg in? - Heb ik mij niets te verwijten,
" ten aanzien nn mijn gedrag jegens mijne leer'"
" Jingen , 113 den fchooltijd. of omtrent hen die
" over mij gefield ziin en tot dewelken ik eène
" zeer bijzondere betrekking heb, dr ouders
,. enz.? - Heb ik ook gezen dag, uit tf:l.ag·
,. heid of eigenzillnigheid, den eenen of anJe·
" ren I'uttigell voorHag, met opzigt tot de verbe"
" tering der fcllOle, verzuimd in het werk te
" ftellel1? Poogde ik zelf de lesfen en vt.:rma" ningen te volgen, wcIk~n ik mijnen [eh".
" lieren mededeelde'? Gaf ik IHlI1 ook, ill her
" een of ander opzigt, eenige ergernis? Ver.
lll. Deel.
13
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rip:tte ik alle mijne bezigheden met een zul.
ver, wdmeenend oogmerk? Ten welken a~n
zien mlwt iK miJ inzonderheid trnc1lten te
verbetert'n, en hoe zal ik dit het beste aanvangen'?"
Eindelijk blijft ons nog over, om u aan te

wijzen:

·6. De plif.ten omtrer.t de "uders uwer [choJieren; en te d,' zen opzillte raden wij u, om, zoo
veel in uw vermogen is, met hen in vrede en
eensgezindheid te leven, en hunne ~chting en
hUil vertrouwen te winnen.
Hierdoor zult gij
de v~rbetering van net hart en verfiand uwer
leerlingen bevorderen; daar, integendeel, twist
en oneenigheid beiden zullen t~genwerken. Immers.. in het laatlle geval geeft gij hen alreeds
een necht voorbeeld. hetwelke eenen zoo veel
te verderfl(jker indruk op hun hart moet maken,
boe meer van nabij. en hoe menigvulcligtr de
verkeering met den perfoon zij, door wien hun
zulk een voorbeeld gegeven wordt, Bij dëzen
twi~t zullen de kinderen de eene of andere partij
kit zen ; doch aan welke zijde z\i zich Gok begeven, zullen de daaruit voortvloei.iende r:1o!ee·
len a]1 ljd zeer groot wezen. Doorg:J.ans zuHm
zii het 111" di;' z\ide der ouders houd'::ll, eu
dan wordt de SchooJleeraar in hun oog ce!) L:ltel~ik m<1n, w:en zij hunne achting UI lid·de
weigeren, en die, in deze ziine betrekking, hUil
nu ook niet meer van eenig nut zijn k:l.lI. Leeft gij echter met de ouders in vrede en c~n·
dragt. nan zullell zij u, bij elke gcJtgl!nbeid,
bliiken V:'n h~nIle ~chting en vertrûU\v~n grvcn ~
ill dit zal iueer, dan al het overige) gdij k1~lr.
\t;ge

lUI
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dige gezindheden jegens u, iA de harten der
fcholieren , doen geboren worden, en u daardoor
in {bat frellen, om w~arlijk nuttig voor hen te
kunnen wezen, en hen wederom dezelfde gevoeler,s omtrent hunne ouders in re boezemen.
Is het u dus metdcrd;tad ernst, om met hen
iu e~llsgezindheid te leven, en frelt gij waar!~ik
prijs op hunne achting, freekt u dan nooit in
vreemden handel; wacht u tegen de minne verdenking VlO l:lge baatzucht, en fraat nooit te
fierk op uw regt, wanneer gij, zonder uw geweten te bezoedelen, er van kUllt afzien ~ d6Ch
zoo g~i het al moet doen gelden, laat u dan de
geest der zachtmoedigheid geldden. l':inddijk,
neemt het geluk en sc welvallrt uwer leerlingen ernllig ter harte, en doet dit bi.j gelegenheid aan hunne ouders opmerken. Spreekt tot
dat einde, [omtUds , met hen over de gedragingen hunner kinderen in de fchooI, en geeft uw
genoegen over hunne gemaakte vorderingen en
hun goed gedr~g, of wel uwe bezorgdhèid daar ..
over te kennen, dat gij het een of ander kind
in het leeren , of in de verbetering van zeden,
nog Diet 7.00 ver hebt kunnen brengen, als gij
wel wenschtet; doch doet hen teVèl1S daarbij
hop:m, d:,t dit eerlang, Jo('r uwe daartoe aan.
gewende pogingen, b.!ter g:!an Z:l.!. Cedt aall
zulke oll.lers. van welken gij v(Jo[ondtrflAlen
kUilt, dat zij dit behoeven, eenige liuodip:c aauwijzingen, hoe 2ii verder hi:t hunne kunnen
b~;dT:igel\, om het \'.:>r1bnd humIer killd.:.rfT! UlèCC
en m.;:cr uit te breirlen en hnn ~~Jra~ te v,~r.
bcti.!ten. IiI?onJerhdd moet gij L~i hctJ aandrill,~n, OUl de killJercll, wanneer zulk" I;~nitzjus
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mogelijk is, dagelijks ter fchl)le te zenden; hen
voor den rchooltiJd tot naar!ligheid en gehoorzaamheid aan te fporen, en hen, te huis komende, !likwijls te vrag~n, wn al goeds zij nu
in de fc;'ool geleerd hebben. Hebt ~ii de ouders overtuigd, dat het welzijn van IlUn kroost
u uer lJa aan bet harte ligt, dan zlll:cn zij u
ook hunne achtillg en hun Vèrtrouwen n;et ,,,,eigeren, en bereidwillig uwe onderrigdngen opvolgen.
Wij zullen bier ten llotte eenige nuttige raadgevingen b~:vo.gen. welke gij aan zodani~e ouders, die deuL e behoeven, en waarvan gij verwachten kunt, dat zij er gebruik van zu!len
maken, .bij gelegenheid, onder anderen, kunt
mededeelen, en deze hier zoodanig voordragen,
:als of zij regt!lreeks door u aan hen zelven geligt waren.
" J. Zendt (dus kunt gij tegen zulke ouders
'Zeggen) uwe kinderen niet te jong naar [chool,
cm in huis van hen ontilagen te worden. Dit
is zoo wd voor hen, als voor de ouder feholieren nadeelig; want de llllltfien worden door
de kleine kinderen in het leeren geftoord, en
(lezen, nog niet genoeg kunnende worden bezig
gehouden, verveelt den tijd; verliezen den lust
'Yoor het fchoolgaan en het onderwijs, en gewennen zich, gedurende den fchooItijd. tot ledig zitten, welk voor hen hoogst fchadelijk is ...
" ~. Hebben echter uwe kinderen de vereil!chte jaren en vatbaarheid bereikt, om in de
fchool behoorlijk te kunnen worden onderwe·
'Zen, zendt hen dan ook zonder uitfiel derwaarts;

want hoc

langer ,ij hen dan te hui5 houdt,

e~

z,
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zij zonder behoorlijk onderwUs blijven, zoo veel
te meer zullen zij verwilderen, ZO-) veel te minder zal hunne lust tot leeren zijn, en zoo veel te
onvatbaardet' zullen zij èaarvoor wor Jen Gij moet
hun toch eenmaal den tijd geven, om in dat~
gene onderwezen te worden, wat ter bevordering hunner eeuwige belangen dien!tig is; en is
het àan voor u niet voordeeliger, dat gij uwe
kinderen ter fct10le zendt, terwijl zij nog jong
zijn, en gevolgel~k nog weinig kunneu arbeiden, (ian wanneer gij naderhand. in verder gevorderde jaren, daartoe moet befluiten, waarin
hU!lI:,'! hulp in u've beroepsbezigheden beter
u hU!lI:,'!
lhde komen'?"
zal te (b.de
" 3. \Vailr.eer uwe kinderen den leeftijd naderen, W:larin zU ter fchole moeten gnan. dan
moet gij heu daartoe tracht';Il voo i' te lw'eiden,
inzonderheid, door hen aan gehoorzaamheid te
gew~nllen ( .. ), en in hen den lust tot onder.
wijs op te wekken. Dit laat(l;e kan ge(chic:den,
door 11Un forntijds te verhalen, hoe ga~rnl! vele
kinderen naar fchool ga.an; hoe Vèel nuttigs zij
aldaar leeren ; hoe goed het zij, wanneer men
zich in zijne jeugd daarop toelegt, en hoe vele
volwasfenen het zich beklagen. dat zij niet vlijtiger het fchoolonderwij3 btigewooild,
bngewooild, en daardoor zoo weinig geleerd hebben. Belooft hun.
bij zulk eene gelegenheid, fomtijds ) als cer;e
belooning voor hUll gedrag, dat gij oek hen
t::r
t.::r
( .) Hier kunt gij,
gij. u;t het:;~en wij te voren omtrent
de gehoorzaamhdd gC7.egd nehb~n,
nehb~n. ee~l;;'~ nu!tige Oll"
derrietillgcn afteiden.
aftciden. IIn de!l ouderen a.fliJel'~ie:J.
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ter fch01e zult zenden, wanneer zii wel oppu·
fen, gehoorzaam zUn, en volvaardig alles ver·
rigten, W3t hun gezegd wordt. Ten hoogi1:e
dwaas is te dezen aanzien het gedr:J.g van vele
ouders, die de kinderen mer de [c!l(lo! dreigen,
en, bij voorbeeld, zeggen: " als gij niet doen
" wilt, W:Jt \VU u zeg-geil, als gii het fnoepen
" nkt nala:lt, dan zult g\j tiaar fcl1001, waar
" de meester u wel wat anders z21 leeren. "
Dit middel is, gell)of mij, ju:st ;erchikt, om
allen IUt>t tot fchooJgaan en ollderw~is in hen
uit te duven, hun daa,voor angst en vrees in
te boezemen, de liefde en het vertrouwen jGo
gcns den Schc()Jleer~ar tegeu te werken, en ·al
lIet nut, dat zU anders vali het fchoolf.aan zouden kunnen hebben, te verUdelen. \Vacht u
derhalve zorgvuldig voor zulk een verkeerd gedrag, en gedoogt ztlfs niet, dat uwe kinderen
door anderen van de fChovl worden afgefchrikt;
w;;nt het fchoolgaan moet hun altoos als iets
wenfdeEjks, als ee!Je belooning, en nooit als
een· 1::5t, of als eelle 1haf I worden \'oorgefie1d."
" 4. Gij moet, zoo veel mogelijk, zorg dragel:, dat uWe kind<,ren dagcIUks (lP het bepaalde
uur naar fcboal gaan; niet veel te viOeg, noch
ook vcd te laat komen; vooral niet. buiten de
hcC'gtlc l1oodzakc1~ik :leid. éénen enkelen dag te

huis hli:ven, en altijd rein en l.indenik ~er fcllOle
flet te vrdcg kmnen geeft aanleiding
tot alicrlei [:lOerer~j en moed,,,"it ,66. den fch\)ol.
tM; het te hat komen! CIl èikw~lls te huis "I;lven zet hcn in het Jcerer, 2chtcruit, doet snueTeil, die met hen gelUk flond.:n·, ten vooru:t
ltrevcll} en bc:de yc:roorZa:iKt: dat zij, van Ial1gkü'JlfIL

za-

na
'Ul

ss

tlm
fchoDltijd.
den !clloDltiftl.

z,merhand, den lust tfllt
tilt leeren meel'
meef en meer
2tmerll11nd,
vellieun, en, zvo
VCllie7.en,
Z00 als eene mel1i.~te
meni,~te v0orbeel
v..>orbeel...
den dt
,,~it bewiizen,
bewijzen, weinig of geen nut van het
cnderw~s in()o~sten."
inoo~sten."

"" s.
5.

Vermaai't uwen kinderen dikw~i1s.
dikwUIs • vóór
Verwaailt
v6ór

(J:J.t z~j
Z!j naar [chonl
gehoûnaamheid,
dat
fchonl gaan,
gaan. tot gehoorzaamheid,
orde,
or de, fHlie
Ililre en naadtigheid,
naaJfl:igheid, en vraagt hUI1,
hUil, bij
derzrlver
hllj~komst,, ten gelegenen tilde,
t~jde, wat
derzeI
ver te huiskomst
zii voor goeds, dien
dim dag, in de fchoot gdeerd
he~hen.
he~ben.
Weten zij u
U dit behoorlijk te vertel
vl!rtel
Jen, geeft dan
d~m uwe goedkeuring over hunne belen,
oplettendheid
tl!"nde oplettend
beid en vlijt te kennen. Zelfs

ûuk dan maet gii dit onderzoek.
onderzoek te werk fiel·
fiet·
ouk
len.
Jen. ofichooll
ofichoOll gij
gU .al
al niet begrijpen mogt, hethebh~n; wal1t
gene i:i:We
we kinderen ge:eerd
geleerd hebben;
wartt het
hi~rvan is alleen,
voorna:ne oogmerk hbrvan
all~en, om de kin(lenn
dtr::n d"ardoor
daardoor tot opmerkz.lam
opmerkzlam heid.
heid, en naarllig.
naar!1:ig.
ldrl ~:m te fporen. WalJ:lCer
vV:IlJ;leer z\i
zii kunnen
k unnen lezen,
l~zen,
IJdel.
1.:O~t g~i
g~î u dikwijls,
dikwijls. inzonderheid bij de lange
1.:Oèt
WÎ!!tCl'·• :Il.v,mden,
:l.v,mden, door hen het een
wintcl'
ander
en, bijzonuit een goed boek laten v0orlez("1,
vDorleu'l, en.
der bij hen aandringen, dat z!j
zij u uit eene bijdt'r
b~i.
bdJche ?ffc;liedenis
bdrcbe
pefc:liedl!nis ver!;alen,
verl:alen, hetgene zij daaf·
van van bu;tC:11
bu;ttn grkerà
gr kerd hebt,en.
beb:,en. De groorer, of
laatIte annmoeouder kiiJ<leren.
kin fleren • lwnt gij
gU tot het la:atle
aanmoedihen, en de kleiner tot het vHiti~
v1i.iti~ l.:erelf
LercJf lezen.
Jezcl'l
diben,
gij fomwijlelI
fom wijlen tegen hen
opwekken, wanneer gii
zegt: ,. Leert toc!1
toch vli.itig
vliitig ltzen, dan kunt gij
1T1~i des avonc's
avoncis iets voorlezen:,
voorlezen;, of, leest dik" w!.i
" w\'ls
w(Js de b~ibelfche
b~jbelfche verhal.'l1. dan Iwnt
kUilt l!U
l!ij ons
vertt Hen:: dit huC/ren
" des avonds daaruit
dnaruit iets veruIlen
huoren
~)
~~en('e\::ell, en v~Je
vèle kind,r<:ll
~, wiJ
wi,i met ~~en(·e~eJl,
kindt"r"n [C:l':rpen
fcn'~rpen
l
,_' hierin feil
een har1101ijk
harltlijk welgevallen." - VQorts
llwct
001>. dikwijls dOOf
oOl)r de kir.dt::ren
kir.dden h Ull'le
UIi'le
Dli..'ct bij uU oot.

or
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B

4

fc
fchrif.
hrif.

~4

.Ptilten eens Sclloo!teeraars,

fchrifren laten vertoonen, en daarbij naauwkeu.
rig acht geven, of datgene, wat zij het laatst
heb ben gefchreven, beter zij, dan dat van voor
één of twee maanden, ten einde hunne gemaakte
vorderingen te kunnen opmerken. Inderdaad,
het is voor de kinderen zeer heilzaam, dat gij
het tot dus verre gezegde, naauwkeurig, in acht
neemt, want hoe meer belang er de ouders in
fiellen, dat zij iets goeds leeren • zoo veel te
groote:r zullen bunne oplettendheid en m~arf1:;g
heid worden. De rt:den, waarom fommige kinderen in het leeren zoo veel, en anderen ZOQ
weinig, vordèren, is veeltijds alleen daarin te
zoeken, dat alle ouders er zich niet even veel
<lan laten gele~eil liggen, of zij al, dan niet,
iets leeren. Daar gij, echter, door alle de opgegeven middelen, er niet altiid naauwkeuri~
~er.ocg achter kunt komen, of uwe kinderen
:tich in alle opzigten zoo goed, en zoo vlijtig
in' de fchool gedragen, als zU kunnen en behoo-.
ren te .doen, zoo kan het in dezen van een
gr@ot nm zijn, lJnnneer gij fumrijds bij den
Schoollceraar ècn mondeling onderZOi!k doet, of
van Ïlem dienaangaande een kort, fchriftdijk
berigt verlan~t, hetgene u ieder regtfchapen
Sch;Joneera~r

gaarne zal geven ('" J' "
" 6.

( ~) Zulke korte berigten kunnen. wanneer de SC~(lol
daaromtrent met de oudeiS affpraak heeft jÇem~lkt. op een klein O:ukjc papier !!let weinige wonrd/.n. bij voorbeeld: PIETltll is 'Vliitiof, of ook wel in
lentrs. mirs beiden het omtrent hare betcekeuis rens
.tIID _ gey,evcn worden; doch behoort de ondcr.vilur,
bij het geven van "nlke berigten , zulks nvuuiii uiiCl~.t;_
hn]ceruc

na ten ftho/Jltijtl.

ss

" 6. Veracht toch de nieuwe leerwijze niet,
noch fpreekt ten nadeele van den Sehoolleeraar,
wie!} gij het onderw~is uwer kmderell hebt toevertrouwd. O! indien gij de R2dèèlcn kendet,
welken daaruit voor hen moeten vnortvloeijcn,
gij zOl!dt zulk een gedra~ gewisiè~iik verfoeijen ,
en duideiijk inzien, dat dit de ]'tgte weg is ~
Qm he:! in het leeren eenen weerzin te doen
ver krijgen, en hen tot ollg;;hoorzaamheid en
",:erlerfpannightid jegens hunnen onderwijzer aan
te moe:!if:tN. Inderdaad, c.uders, die met dit
fll\'d befmèt zijn, be:hoeven ziell niet te verWOilderen, w:tl1necr hnnIle kinderen niets goeds
lè"ren,
k"ren, en !bng meer e!1 meer verwilderen, hoe
lall!;~r zij de [cl,ool b~tI'ejen zij dragen er zelf
de !chttld van, maken alle ware verbetering} allen
grollliig m:derwijs, van hUil kroost onmogelijk,
en zullen eenmaal ten jangaen
jongaen dage dn:lrover,
door GOD, ter verantwoording geroepen worden. "
" 7. "\Vanneer ouders, (zoo kunt gU ook over
het algemeen [preken, wanneer u iets voorkomt,
dat gij niet g:wrne aan hen, tegen welke gij
fpreekt, regtuit uggen wilt) - wanneer ouders
het een ot ander in de leerwijze, voor de [ehok!l k:J:1.1id, :ni~haagt, dan moeten zij, zoo zij
v~I(;,!t:di;; will(;!l hal~delc:n, bcdeilken, dat zij
nimm~l' met e;lî~:: LeQf:ftnd hebben, wat di! kin-

de!en1e. den o"dcrcn te herinneren. hoe zjj zich omtrct,t
kir.dcl~;) ,!"':letC:l gedragen, wanneer zij met ecn
fr.:j,iire!ijk :;~mi,:e'~'" Y~n hun goed of kwaad gedng te
hels komen. :,len lc'c hicrumtrent. hergene ten aanz;cll
'iarl hét bdC':;];~iJ C~ !L'uiI;:lJ DC'; hierna gezegd z.al wvrdCl'.
tJul1:Je
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deren in de fchool kunnen leeren , noch de wiJ.
ze, waa.rop dit het best gefchieden kan, en dat
dus datgene. w:u hun miihaagt, evenwel 7.e~r
goed kan zijn, offchoon zij daarvan geen denkbeeld hebben. "Het is mij meermaL:ll ge" beurt," (dus moeten zoodanjg,~ ouders in
hunne gedachten vervolgen,) " dat ik in het
" eerst iets afkeurde, dat mij r.aderh:md blt:e1c,
" zeer goed te wezen. .'t [5 Wilar, il{ ben in
" mijne jeugd niet op dezelfde wijze onderwe·
" zen geworden, als thans gef(~hiectt; maar zou·
" de het olJderwUs niet, even als Z10 vde an'
" dere dingen, voo: verbt;tering vatlJanr Ei.~n 'I
" Mogelijk had ik menig k waad niet bedreven,
" en was ik van velerlei kommer, verdriet, ca
" nadeel bevl'Ud gebleven, wanneer ik in de
" fchool beter ware onderwezen geworc:li'Il. Het
" rprec~\woord zegt wel: het nieuwe deugt niet
" veel; doch dit is niet altijd waar; leercnde
" ons de <,agclijkfche ondervinding, dat het
" nieuwe dik wiils den voorrang boven het oude
" verdient. lV!en doet wel, wanneer men zich
" bij het laatlle houdt, zoo het beter is, of
" er flecl!ts mede gelijk a:lat; d(~ch zoodrd het
" llieuwe, hetgcne GOD mij leerde kennen, mij.
" ne meerdere goedkeuring verwerft, zoudt! ik
" het niet kunnen verantwoorden, illdit!il ik,
" uit eigenzinnigheid, :lan het oude bleve han"gen. I!, ::al het derhalve aan mijne OVd" heid, wc lh:' h:izondere t:lnk het is, vor)f het
" wdziln V.ln mi.i en m~p:! kinderen te zor,,;;;n,
" en beter. dan ik kan oordeelen, wat in d"~.
" zen h"t be~te zij, geruste!ijk overlaten, \nar~, in, cu op welke wijze, àe jeugd in de ii~bool
" moet
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" moet ..,nnerw?zcn w:>rden. en GOD bidclen,
" dat l-1~i d:Jar~qe haar vcrlhnd m,l~e verlich·
" ten. en h',':r het repe pa.J a;:lwiizen. Ma" jreliik OVt:Hli i:~t mij I!erlang de tlJldervilldilis,
dat de n:t:ll,we leerwiïze de kinder~n "eraan·
diger, deug(~zal11er en g~hoorzlmer m::altt, en
dan l~iJt h.:r gl'enen tWI,itd, of zij moet beter \\'tzen. 1,1,)~t het echter gebeuren, dat
mijn p.;"\\'e'en n'.ij niet veroorloofde. om toe
te bten, dat rr,ijne kinderen in deze of gene
za~'k orLcn·,';."zen werden. dan' zal i!c, in dit
geval, dOl Pr~(n\:;.nt of Pastoor, of iemand
" andu~, ';"S;"UIidil', m~jne bezwaren te kennen
" geven, t:ll I:l~ dp~~gcn; doch 1I0 l lit zal ik,
" buitell n(,o,~zake, hierover cp~nli~k, of in te" gmwCJ(,rdi.;heid wijner kin:1erc:n, fpreken."
" l!. Is cr it!ts, ((:us kUilt gU vOOltgaan)
dat den ourlercn in den SchouJleer:1~r filisil~agt,
dan moet f,iÏ l~lt niet a::'iil!.onG:l irl b~m als een
gebrek b("Îi::;~{l:l'.,·;;:n O~;ze e::;:enliefde cn voor·
oordtele~~ vero:,:rzaken dikwijli. d:tt wij iets in
iemand aHeurcn, of als gebrekkig belchouwm,
dat op zich zdvcn niet kwaad, ja ffJlllwijlen
zeer goed is Ont3ekt gij echt~r, inderdaad, in
:hem iets kW,l:1':S, of hetgene gij niet Imnt, of
moogt toel~tf.n, 0m dat zulks a;;ders ten nadeeie ven het cmèenv\is en de verberering Uwer
kinder'!n zourie uitloopen, overweegt dan ernstig
bij u zelven , hoe gij dit het beste la:r.t ver:ll1deren, zender ziin aanzien en <.:i.ine :Jc,nill!! noo·
ddo" s te krenken, of hem c::enig vactl'!t:t te
veroorzOl!:el1. O,mieelt g~i. dat het hiertoe ge.
noegzaam zij, èen School!eera"r zij!le fouten,
vertrouwelijk, onlàer het oog te I.m:l1g=n, d:m

"
"
"
"
"
"
"
"
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moet gii dezen we~ het eerst in!1aaR; docll is
ZHlk eeU vriendelijk onderhoud vruchteloos, en
kunnen uwe vermaningen geene verbetering in
hem te we ge brengen, wendt u dan tot uwen
Predikant of Pa~toor, eil, Z<10 gij dit noodig
acht, tot uwe Overbeid ; do~h houdt hierbij
altijd in het oog, hoe ~eer gU uwe kinderen
zouàt benadeelen, en tegen uwen pligt zondiG
gen, wanneer gij, zonder noodzake , den Schoolleeraar die achting ontroofde, welke hij, ter
nuttige w~arnerning van zijnen post, zoo zeer
behoeft. Gij moet derhalve, indien gij gedrongen wordt, om hem bij de Overheid te bekla ..
gen, daarvan vooral aan uwe kinderen niets la ..
ten blijken."
" 9. Spoort uwe ki:1deren, buiten de fchol'lI,
of in zoodanige uren, waarin gij, of hunae onderwijzer, met uwe toenemming, hun de een
of andere uitrpaljuing veroorlooft, tot nuttige
werkzaamheden aan, zonder echter daartoe t~
veel geflrengheid te bezigen. Ledjgg~ng is bij
~lIe men[<;:len, het z~i kinderen of volwasCenen,
het beginr~l van ~lIen h .... ~ad, en heeft de rampz;!1kile geVi)J gen
Daarenboven laten zich die
ldnJereD, die te huis tot nuttigen arbeid worden a:mgemoed:gd, in de fcl1001 beter bel1uren,
en Ir.aken g.roorer vorderingen, dan dezulken,
die aJü~cl, als hun dit llU:hlS goeddunkt, langs
den "vct! JOI'nen, zich met llutlelooze verfl:rooi.
jingen b~:zii': "h',uden. en dikwiJls, dat nog er·
ger is, IJ)' IIjt!S anders. clan op het plegen vall
nllerlei plutennnkken bed;ciit zijn. - Geeft de
Sch0oJlct!raar bUrl iets Op. dat z\j te huis moeten le~r(!ïl, of b~"Jbeidcn, houdt hen daarvan
niet
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niet terug, wanneer gij hunne hulp niet vol.
ftrekt noodig hebt; m:l3r zorgt. zoo veel gij
kunt, dat zij, ter regter tijd, vlijtig hun werk
verrigten. "
" 10. Geef~ naauwkeurig acht, dat uwe kinderen in buis, of buiten hetzelve, niets kwaads
zien of hooTen, waardo()r z~j van het goede te
rug gehouden, en tOt ondeugd zouden kunnen
verleid worden. Houdt derhalve zorgvuldig de
wacht over U zelven , over UWe woorden en daden, opdat gij hun geenen aadloot geeft, het.gene ten hoogfie g~vaarl~k is. Vergeet de
fpï'eekwoorden niet: Kwade zamcnfprdingen bederven goede zeden. ZOIf als de oudw Z01igen,
zoo piepen tie jOflÀtn. Kleine potjes hebben ()O,~
Doren, en dergelijken. Bedenkt Heeds, dat de
kinderen ook wel eens heimelilk zicb ac:ner de
deur verfchuilen e~' luiste'ren kunnen, wat er
gedaan of gefproken ...,'ordt. Verhaa.lt nooit met
een lagchend gela~t, de fomen UWer jeugd, of
die van andere jonge lieden; w~nt dit is bij
uitRek gefc!:ikt, om hen tot navolging aan te
zetten. - L!:lt na lUW keurig op de gedragingen
der kinderen of volwasi'enen, w::armede de uwe
verkeeren; ell zoo gij de zeden en denkwijze
Ylln diegenen niet kent, met \",eIken zij omgaan,
of zelfs als verderfelijk voor uwe kinderen befchouwt, houdt hen van dit gezdfchap terug,
en bedenkt, dat tin enktl jèk:zap. dat jèhurft
is, dikv.'ijls tene ge,heelt: /i.udd, aanJleekt. En 0 !
hoe dikwijls levert onS de on'ervinding daarVin, onder kinderen, de droevigfie voorbeelden
op! "
" 11. Neemt hen niet mede na:lr bruilofts-

par-

SO
part~ien,

:11igten eens SclJool!eerat1rs,
gastmalen en andere

der~pliiJ\e

groote

gezelfchJppen; want hier IO()pt d~ j:;:ugd, in
meer clan éé'l opzigt, dikwiils geva~ r van hare
onCchuld re verli,'un: ten min!b zullen de kin-

deren, zelden of nooit, met die zlliv::rheid van
hart t@ huiswnarts keeren, w3arrnede zij derwaarts gingen. Verhindert ook. zoo veel gij
kunt, dat z~i met uw.:! dienstboden, wanneer
gij hun gedrag en hunue denkwijze nog nict
genoeg kl!nt, om van dien kant n ,te kunnen
gerust fiellen, geme~naaam verkeeren, en tracht
Qvcr het algemeen te verhoeden. dat er geene
te groote vcrtrouwcl~jkheid tusfèhen hen beiden
plaats grUpe. - Hebt gi,i uwe kinderen hartelijk
lief; .is het uW' O!)f~gt verlangen, dat het hen
moge welgaan, en wilt gij u zeI ven niet in gevaar brengen, om eenmaal ad en 'Wte over heil
uit te roepen. en vol van verdriet de handen
te wringeu. laat dan uwe zonen niet bij uwe
dochter~, of bij de dienstmaagden, of uwe dochters bij uwe zoaen, of mannelijke diellstboden
flapen. Zegt Diet: wat züude dit te becluide[[
hebben. W~nneLT zij klein zijn? Oit mag gelden, zoo lan~ zij nog jong, of twee of drie
jaren ond zijn; mgar i5 het éérJc kind flechts
w:.t grOGtltf, dan kunnen hieruit gev()lg~n voort·
vloeijen, W larvun u de enkele rt'll, lvi,; dng Cfnen
koullen Cchrik zoude op het l~if jvw. Zoo gij
desk undigen over de naamloo7.1' e;I~lIden boor..
det fpreken, die uit het biiecn f1~r'eil van meisjes en j,-,ngens kunnen r.,,~i,;or";l worden, !lij
Koudt gewisfeltik, op !Ji~t louter del·kb:!eJri. dat
dezen ook wellip uwe \(hue;èn 2'Judell kunnen
overkomeu, van angst en i\;hrl~ tCIUg ddllZl:n.
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Al moeten uwe kinderen op enkel booi of 11:roo
flapen, dan is dit nog oneindig beter, d:m wan.
neer gij eenigzins volwasfene jongens en meisjes
in é~ll bed laat flapen, en daardoor in geyaar
"TeBgt, om hun tijdelijk en eeuwig we1z~in voor
ahOü3 te ondermijnen. Ook is h~t niet raad ..
Z:l3m, om een uwer kinderen, wanneer zij min
of mc:!r volwasfen zijn, bij u in het bed ti nemen, of bij eenen uwer bloedverwanten, van
het andere getlacht, te laten flapen. Oe zlli.
verheid, of eelbaarheid, van een kind is een
zeer kostbaar, maar te gelijk een zeer teeder
din~, dl\[ zeer ligt befmet en gefchonden kan
wOld<>l1, en voor welker bewaring gij, derbalve,
verpligt zijt, de hoogstlTIr.lgdiike zorg te dragen, zoo gij hen ten minne niet diep ongelukkig V\i ilt maken."
"
12. Spoort uwe kinderen aan, om in huis,
of waai' z\j zich ook mogen bevinden, de goede
ks["n en vermaningen op te volgen, welke hUil
in de fchool gegeven worden, en inlonderhei i,
om dr.u beiden in acht te nemen! ff7f1t ti;j nttt
"JI'Î,t, dnt lZan 11 g(fchitt/c:, doe dit ook flan I!.ten
lildel'. Alles ~vat gij 'wilt, dat 11 de men/den
ZClr:de'z dum, doet hun oO.k a/zoo. Vemlaant heIl
d;kw~iI5, om aan GOD en zijnen wil te denken,
en gt:eft den Schoolleeranr, nu en dan, bij gelegenheid, berigt aangaande het gedrag, dat zij
in huis houdea; de gemoedsgefl:eldheici, welke
zij aan den dag lev;gen; de neiging, die g!j als
6ie h~errchende in hen befchouwt, en eindellik 11
of zij de lesfen , in de fchoot ontvangen, op""
volgen, en hUll gedrag daarnaar al of niet re..
gekn. Raadpleegt heD daarbij, tevens, over de

bes..

5!! PI;gten ((m Scnaolleerallrs, na den finaaltij d.
be~te middelen, welke ter hunner verbetering
dienflig zijn. en weest ten uiter!le naauwgezet
in derzelver op"'ll~ing. Zoo eene lijn trekkende, zullen hd ol~c1erw\.is en de opvoeding uwer
kinderen aan beide:' gelTI:;kk~lÜk vallen, en zult
&ij daarvan eCDi"'1::.::1 vruchten plukken, die nog
in boogen nude:- 11om l.lW geluk en genóegen aanmerkel ijl, zullen vergrooten. "

Ziet d::r.r. wamii~e Onrle:l'wijzers! eenige raad.;.
gevingen \1aB ouders, w.!lke, benevens alle anderen. die gij voor hen nuttig 6n heilzaam befchouwt, door u, bij gel~geuheid, kunnen voorgedr~gen, doch altijd zoodanig moeten ingerigt
worden, als met de oml1:andigheden het meeste
overeenkomt; doch wacht u daarbij, boven 111leg, voor trotschheid of verwaandheid, welke
juist ge[chikt z~jn, om uwe venl1anin~en bij de
meesten geenen ingang te doen vinden, en haar
ten eellemale van die weldadige gevolgen te he~
rooven, welke zij anders zouden gehad hebben.

X.

LES.

33

x.

LES.

Over het be/ormen en Jlrajltm in het a!gc'1lw'J.

Het a!gemeene oogmerk der belooninge l 1 en
ftr:lff~J1, als mid.ielen van opvoeJin.~ bdèhouw.j,
bcftaat in de bevordering van Wi'iar g<!l:.Il1:; tèr~
wijl haar bijzonder doel gelc>!en i!'l in hetgellc
zij, om dit algemeen o~gmerk te helpen bereiken, onmidd.·lIijk moeten te weeg brengen; '''et
andere woorden: in de medcllen van lummige
zaken te rug te houden, cn tot andere aan te
mQcdigen.
Voor dat w~j echter dit haar bijwnder oogmerk
in de opvoeding kunnen bepalën, moeten wij
twee hoogstrchadelUke elJ zeer :llgem<:cne dwa..
Jingen, ten aanzien val1 het menfcheHjke geluk,
in overweging nemen. De eerfre bef1:aat hierin"
dat men het tijdelijke geluk in een ruim ~enot
van ~innelijke genoe~en3 r.n uitwendige voorregten , en gevnlgelijk ook in het hezit van overvloedige middelen, om ZiC!l dezdve te verfch::f.
fen, meent ge1ei!:el1 te zijn; en Je andete, die
uit de eerf1:e "o0rtvloeit. in .lel! waan, dac de tijdelijke en cruwie;e ge1ukzaligh r Jd zoo ge!leel met
elkanderen firijdig zijn, dat 31' .:enf! de andere
lloodzakdijk bliiten fluit. Beiden Vt!rtoOllcn :.:ij
den weg tOt ons m.l" grluk, on!) d .... vr GOU
1lI. IJ"I.
C
aaR-
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aanbevolen, als zeer duister en angstvallig, en
zouden ons zekerlijk van deszelfs getrouwe bewandeling moeten affchrikken, indien zij zich
niet, zoo door de duidelijke verklaringen der
Heilige Schrift, als door de overweging der lott,evallt:n. waara~n 211e men[chen onderworpen
z\jn, gemakkelijk lieten ontzenuwen.
Neemt
mijn jok op ft, zegt Jl<;ZUS, en leert van mij • •• ,
In gij zult ruste 'Vinden voor uwe %ielerf ,. 'Wtmt
mijn jok is Mellt en mijn tast is ligt ( *). En
op cene andere plaats: Ik zeg u, daar ij ?:ie.
']Jeint!, dit verlaten heeft huis, of broeders, of'
:zusters, of vader of moeder, of Wijf ol kinderw,
of oUe1S, om mijnen wille, of des Evangeliums
'Wille, of hij ontvangt honderdvoud tilt in dezen
tijd • ••• C1J in de toekom~nde eeuwe het eeuwige Ie..
ven (-r). Zulke duidelijke uitfpraken door den
mond van hem, wien ons geluk l'lader aan het
harte lag, dan eener teedere moeder d:!t viln hare
kinderen, moeten ons overtuigen, dat onze tij.
delijke en eeuwige gelukzaligheid met elkande.
nn in het na:ulwfte verband fiaan, en dat wij ~
langs denzelfden weg, waarop wij de laat He
moeten zoeken, ook het grootHe tijdelijk geluk
vinden zullen, waarvoor onze onvolmaakte natuur hier op aarde v:nbaar ii.
Deze onze onvolmaakte natuur nu is- zoo ge.
field, dat wij geene vreugd, zelfs bij de bevre u
diging onzer ligchamelijke behoeften, ja niet eens
eenig genoegen kunnen fmaken, zonder dat het
ie not daarvan ons eenige opofferingen koste, die

ons
( .. ) Matth. XI: z8-30.
(t) Mlik. X: 29, 30.

hl het
(1\15

nu

~('ns

a!l~een.

!S

grooler, da!1 eens geringer Iliden

vt'roornken, wn:U:l:m alle menfchen.
menfchen, in welke
lliterl~;ke

om Ilandigheden zii ook verkeeren moBehalve dit lUden zijn
er nog andere iinarten, bij voorbeeld: ziekTen.
vermindering van ligchaamskr~chtel1, verli~len
van allerlei aard, verdrietel~ikheid, vl!rveling
enz. waarvan ons magt en rijkdom
weini~
rUkdoill even weinig
bevrijden kunnen, ja, waardoor zelfs de rijl,eu
en :lanzienlUken het meeste en z'lo'aarfl:e gedrukt
worden, om àe volgende redenen: I. Om dat
zij, door fene meer gemakkelijke bevrediging hun..
Der begeerten, tot een meer onmatig genot vau
allerlei foort van gel'loegens aangefplJord wor.
den. ~. Vermits zij aan het fmartclijl(e van het
verlies van tijdelijke goederen, wanneer zij daar..
aan verkleefd zijn, uit hoofde van derzeJver
groote verfcheiclenheid en aanmerkelijk aantal.
meerder bloot (ban, en dit verlies, wegens d"
gewoonte vlln derzelver genot, zwaarder gevoelen.
3. Om dat zij door
d.oor cie opeenfiapcling van deze
genoegens ~ die hun van zdven toevloeijen , aaB
eigene werkzaam heid ongewoon worden, en l!aa.·
door ollk,
oflk, in de onvermüdelijke, ledige tusfchen.
ruimte derzelven , meer dan andere, gevaar 100pm, door verdriet en verveling gekweld te
worden.
Waarbij nog komt, 4. dat de gedac!ncn aan eenen eindelijken ,ontwijfelbaren,
dood voor een memeh zoo veel te verfchrikke..
lijker is, n:lar gelang hij meerder tijdelijke goederen bezit. die hij ongaarne vaarwel zegt y
en welke bet hem ten uiterften moeijelijk maa'kten, om het pad van zijn waar geluk te bewan~
delen. Het is waaT, rijkdom en aanzit!n zijli
wd ,g~eDe ouvermijdelijke
onvermijdelijke hinderpalen Ler betTe ..
gen, onderworpen zijn.
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ding van dezen weg; maar men kan toch ook
niet onrkenlJen. dat het aan vele Grooten dezer
wereld, ollder de verlvuldige verftroo~iingen en
verzoekingen, aan hUJHlcn Rand bijzonder ei.
gen, zeer zwaar moet vallen, om daartoe te be·
fluiten; weshalve onze Zaligmaker ook reeds beo
tuigde: dat hel eenen ,-jJken bezwaarlijk 'Vait.,
Dm in het Koningfijk tier !ümûen jTJ tt g(1(1N. ,
Daar nu dit l~ven. voor eIken menseh, bdd~
vrcu~d en [mart oplevert, moet men den mall
ongetwijfeld reeds hier het gtlukkigfte fch:men,
die de toevallige geuoegelis, zonder vrees voor
kwade gC'voJgen, met een gerust geweten genie.
teD. en daartegen de rampen van dezen tijd met
eene fiandvastige gelatenheirl, en een V25t vertrouwen op de Voorzienigheid, verduren kan.
Ondertusfchen Il:an deze gelukkige gcfl:eJdhtid
van hart, alleen door de na3u',v!te overecnfl:em ..
ming van onzen wil met dien van GOD, verkre·
gen worden; en daar het juist deze overeeuftem.
ming is, welke (ins van bet gwotllc, zoo wel
t~delijke als eeuwige, gelUK verzekert, zoo kan,
gIlvolgelijk het bijzondere doel der belonningen
en HrdE'n ook geen ander ziin. dan Olli ,ie m'i.
gingen der jeugd, zoo wel mo~;elijk tot alles te
bepaltn, wat met den verklaai dCIJ wil·",an· (,;)0
overeenkomt, en van dat gene af te trek ken,
wat met denzdvèfl Hrijèig is.
Ter bereiking nu van dit oogmerk, geachte
Leeraars ! moet gij 9 vooreerst, het2;clv~ altijd
VOl,r uwen geest hIJU\len, en daarnaar bdiisf~Jl •
~at. ?Yaarmede, 'WatJnur en hae gry br:-10ldlC<t cf
Hraffen moet; elI ten allderen , niet Hecht:; OWf
lll:t algemeen' ~org dIa~en OW de kinJ.:w, :,:;,:(;.
1l<:\1

'n hel algemeen.
!i'l~n

afk~er

:n

tegen de goddeliike geboden in te

t-o~7.i!rnen; maar inzrm~!erheid tracht~n, om derzeh'<:r opviJI~ing Vf'or j'U!l 1.00 belangrijk en be ..
h:1,~·:li!li. te maken ;lIs mo~elijk is.

De kinderen nu Vloden afkeerig van den GodQ
d!'.'hKtn wil,. ÜO:)f verkeerde denkbed·ien v:tn waar
Felui{, w:!:Irdoor ûj dikwijls dcszelfs bmachtillg
:I.IS eeil zV','~ar jok befchouwen, zonder hetwdke
z'j rr zr.l zU '\i::Il~n) veel gelukkiger zijn zouden.
Vcd:i.1GS ve:v.:.llen zij tot dit wanbegtip door het
1'0 'rbtdJ v:on zoodilnige oujcr,; of onderwijzers.,
die zc;'Je h.-:t genot van tijcleIHke goederen vonr
jl!.1~:L,e ~roÎdte gelul{Zllli~heid houden, en Vlil
~it verkeerne deHkheeld, den gelleelen dag, met
ZO,) veel voorin~enornenhe:d {prek.en, dat het
z()~ \vel 0;:> zich zrlven. als dCHH dr.~2('lfs geèi.lr;ge hr bling, daardoor fl:~rker op liet hare
der jeugd vlcr!ct t dan het tegelJgdldde g~vllelen r
he~welke hen in de uren van ond('rwijs l1echrso
zelden, en dan nog dikwips zonder o\'t!nuigill~
v:!!: de~zelfs wauhei:i, of zonder den \!treiscl!t~n nadruk, wordt vO(jr;~edragetl.
lharenbovcr!
hl)oreiJ zij, bij elk~ ge]e;!"cniluJ, op zulk eelle
wijze \'.1Il de gelukuligheid fpreken, a13 of GOD'
deal' zijne aan OI1S voorg~;èhrcver. ge:.C)dt'll, het
zoo verordend had de , dar !iij" dit: eeuwig I!.e!ukl:ig zijt) wil, hier in dit h·vcn ü!:g(·lukkig;
z,ude ronden wezen. r. .JatuurliJk is Let, dl:rhal~'e, dat Lirideltn. die altijd mar het naastbij~
r,eJq~ene ~oed lijken s c'!nen fttl'ken afkter
af'kter van
vonr!èhriften vtrkrijgen, welker cp "ol~iilg ben
hitl"dp ur.Ie Tampz .. lig tUaalH. en dus dae ~f·
ku::l' ~,jch !.luk nu tOl den gruoten \\7 ;::(o,tver zeInn uitltrtkt, diell zij, bij mike "e, ke: rde
.(i~nr.I.lc:ddt'n, eerlang voor een WtU~ be!c!lOu.wen,
C 3
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wen, dat in het ongeluk zijner fchepfelen een
welgevallen heeft, en hierom een rampfpoedig
leven op deze aarde :lIs eene voorwaarde, ter
verkrijging der eeuwige gelukz:tligheid, heeft
vastgef1:eld. Te vergeefs leermHt gij de kinderen, die in dezen waan verkeeren, dat GOD
goed is, en wij eene eeuwiglleid aan gene zijde
van het graf te wachten hebben, waarin onze
deugd op het heerliJkf1:e zal vergolden worden.
Zij kennen geene andere eeuwigheid, dan het tegenwoordige leven, en het is te vreezen , dat zij,
zelfs in hunnen volwasfenen ouderdom, er even
onkundig van blijven zullen, wanneer hun niet
... roegrijdig juiste en levendige begrippen van ti}.
del ijk geluk, en van deszelfs naauw verband
met het eeuwige, gegeven, en zij daardoor van
de zekerheid van eenen toekomenden flaat van
ver~elding ovenuigd worden. Nimmer, echter,
zult gij hen daartoe brengen, wanneer deze
denkbeelden nitt dermate uwe eigene ziel doordrongen hebben, dat zij hunnen invloed in d
uw doen en laten, vrij en onbewimpeld, ver·
toonen.

Het verkeerde gevoelen, dat de opvolging van
den Goddeliiken wil een zwaar jok zoude z~in,
en ons ongelul{kig maken, ontitaat biJ menfchen ,
di~ hunH8 zinnelijkheid volgen, en traag en achteloos zijn in de behartiging hunner wezenlijke
belangen, reeds van zelve uit het gevoel der
moeijel\ikheid ~ welke men in het eerst bij de
\'ervulling van GODS geboden ontwaar wordt.
Dan, eene meer !):edurige befchouwing van zijne
gadelooze goedheid en wiisheid, en van den invloed, dien de bijzonèere voorwerpen zijner
"Ioorfchriftcn op ons ~eluk hebben, moeten hen

over·

in het algemeen.

39

overtuigen, dat COD niets van de menfchen vordert. dan hetgene ter verkrijging van waar ge.
luk volfl:rekt noodzakelijk is. Voor hem, die
deze waarheid ten vollen befeft, zal juist
het gevoel van de moeiiel~ikheid, waarmede de
betrachting van den Goddelijken wil gepaard
1t3at, het grootfl:e bewijs voor hare noodzake.
lijkheid en weldadigheid opleveren; want hij
zal, als dan, leeren inzien, dat onze bepaalde y
en door onze begeerten àikwijls zeer vi!rblinde
rede, bezwaarllik , van zelve aan middelen ter
verkrijging van geluk, zoo aanloopende tegen
den drang onzer zinnelijke neigingen, zou gedacht hebben, en dat onze wil, (wanneer onze
rede ook al deze middelen als de zekerfl:e hefchouwd hadde) zonder de ons toegezegde beo
looningen en fhaffen, zeer moeijelijk onze aardsgezinde begeerten Eonde overwonnen hebben,
da:u deze, zelfs bij het licht eener openbaring.
en onder het gewigt der GoddeJUke beloften en
bedreigiflgen, ten aanzien van deze middelen t
nog zoo dikwijls over ons ver{land en onzen
wil de zege behalen.
fIet is, derhalve, een der belangrUkfl:e voor.
bereidende middelen, om het hart der kinderen
tot de opvolging der Goddelijke geboden te nei.
gen, dat men hun dezen onder het op~gevene
oogpunt vertoone, en in en buiten de uren van
onderwijs, er op zulk eene wijze met hen over
fpreke, dat zij gewoon worden, om de voor.
fchriften van GOD te houden voor noodzakeJUk ,
en voor de groot{le weldaad zijner liefde. Wij
zeggel1, één der belangrijkfl:e middelen; want,
om van uiterlijke beweegredenen, belooningell
en 1lraffen eelle doelmatige werking te kunnen
C 4
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'ferwlchten. hiertoe is meuder no\)dig, en daartoe
mrJet het gevoel vonr het geheel der ware geluk.zaligheid, en de kenn!!' var. den ganfchen Zamenhang der ritidtleIen tel' harer bereiking, volko1l1ell ontwikkeld worden.
Van de v;!rfchillende raarten van tijdel~ike belooningen en firaff.:!n nu geeft ons GOD zelve
een voorbeeld. ':ij tijn tweederlei : namelijk nattltlr/ijke en ft"/ig~; dneh beide worden door
Hem gcoezigd tot één doel, te weten: ter bevordering van ons waar geluk, door de betrach.
ting van deugd; of, met andere woordf'll, door
de opvolging V.lU zi!nen wil. Laten wij eerst
van de natuurlUl<e fpreken.
De Schepper en Vader van alle menfchen,
wel wetende, dat de firijd van het vleesch tegcn den geest voor de~ nog zinnelijken mensch
te zwaar., en de invloed van het tcgenwoordige ,
boven het afgelegene toekomende te groot' is,
d'ln dat enkel het geloof aan eene toekomst,
waarv:m men zich nog geen regt denkbeeld kal}
'\'ormen , in Haat zon ziin, om dcn mensch tot
zulke herhaalde opoffe1ingen van een tegenwoor.
dig , zeer au.I,)kkend genoegen te bewegen, als
zijn wil van allen, die eene zalige eeuwigheid
verw:I.:hten, vordert: - die Schepper en Va·
der fchikte zich ook hierin naar onze zwak~
1oJeiJ, en gaf aan onze natuur eene zoodanige
rigdng, dat aan alle onze gezilldheden en daden,
die met zijnen wil overeenkomen, reeds in dit
1e\"C.l, aan~en:tme en goecle; doch aan de tegen.
overgefteldell, onaangename en kwade gevolgen,
onaficheidelijk VCI knncht ziin. Dus, bij voorbed.!. heeft de bemwhting van d~n p)igt dcl' Ulatig~dd eene gvede gezondheid en eenen vrolDken
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ouderdom; die van de les van zachtmoedigheid
eene zeer groote gerustheid van ziel, en de lieflief·
eenl
de van andere menfchen ten gevolge, en worden waarheid en opregtheid door eenen inwendigen vrede ea
et! het vertrouwen onzer natuurgenooten vergolden; terwijl, daarentegen, aan onOnmatigheid,, ligchamelijke ongemakken
ongemakken... aan nijd en
Illatilheid
onftuimj~e drifIen
driften ~ benevens de verwraakzucht, onfiuimi~e
alln onwaarheid en
2chting van anderen, en alm
achting
trouwloosheid altUd
alt~id onrust,
onrust ~ verwarring en bet
het
Ci)llze medemeafchen
medemefl[chen v~rbonden
milltrouwen van (i)IlZe
zijn.
Deze geyolp-en
geyolven noemen wij natuurlijke belooningen en firaffen,
GOD aan 's menfchen
ftraffen, welke GOIiI
geziAdhedel1
gezigdhedel1 e1l
en daden verkuocht
verknocht heeft; en in
zoo verre deze aan hen al8
als onaffcheidelijke gevolgen bekend zijn, hebben zij op ieder een.
zelfs (lP
op de zwak!1:en,
zw~lllilen, eenigen invloed.
Ook
bet.
zijn deulve min of meer kellnel~ik eR ia het.
blijkbaarfte
oog vallende; doch vorderen zelfs de blijkbaarfie
nqg altijd eenige oplettendheid, om voor gevolnQg
gen van deze of gene gezindheid of handeling
erkend te worden. Zti
Zij zijn ook niet 2.00
zoo onmiddellijk en onaffiheidbaar
onaf/&heidbaar aan onze neigingen
en daden verbonden, dat tu~fcllen
tmrchen deze en hare
gevolgen nog niet eenige ruimte veor
VL'or 's menfchell
fchen vrije overdenking
overdenkini en verkiezing zoude
onoverblijven. Ware dit zoo niet, en gingen on.
~ezindheden en hanbanze goede of ondeugende !ezindheden
delingen altijd met het dadelijke gevoel van beloonende of fir:lffende gevolgen onl!lirldellijk
onftlirldellijk gepaard, en oefenden deze hunnen voHhekten
voIlhekten in'5 menfchen gehoorz3amht:id
gehoorz3l\lUhdd aan
vloed, dan zoude 's
gelijk z~in
z~jn aan de blinde drift
den Goddelijken wil gel~ik
der dieren; b~l
bil voorbeela
voorbeelG , aan die van eenen
eellen jqgt.
j'lgt.
bond, bij denwelken
denwc:lken zel~er,
zeker, in het oOIenblik
oOienblik ~
C S
waar..
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waarin hij gere.~d [taat zijne natuurlijk/! dïift,
om OP het wild toe tt: fpringen, op te volgen,
11et der,kbeeld dt~r lhgen, die hij gevoeld heeft
bij het h~kw::am maken tot de jagt, ( dat is, toen
men hem leerde zijne I11tuur1\J!~e drift tot verfcheuren te beteugelen, en niet toe te fpringen, om
het wild te vatten, dan op daartoe gegeven bevel zijns meesters,) ~ich vereenigt met dat van
het wild aan te vallen, en het eerlle dit laatfie
rle!1kbeeld overwint en hem alzoo van de uitvoe.
Ting daarvan bevende te rug houdt. Daar echter
de menseh, Hit ho\)fde van zijnen verhevenen
aanle~. hier op aarde, tot eelle eeuwige gelukzaligheid zoude worden opgevoed, 2;00 behaag.
de het der Goddelijke wijsheid, om de aan gemme en onaangename tijdelijke gevolgen, waardoor zij de menfchelijke zwakheid wilde te hulp
komen, zoodanig te regelen, dat zij zelden vol{trÜt onmiddeHUk op hunne daden volgen en
hunnen beflisfènden invloed dadelijk vertoonen;
ma:lr meestal a:leen door middel van het oordeel hunr:e volle kracht verknjgen, opdat de
beoefening der beide uitmuntendfie zielsvermogens, te v:errn: verftand en vrijheid, bij den
memch ZOll plaats vinden.
Da,H' cu de gnede of kwnde gevolgen onzer
dndl~n vai) die"" aar.i zijr. moesten, dat zij onzen
wil te hulp l..w:llue'l, doch denzclven ui!.'t aan banden legden, en ons ver!:and aanfpoorden., om
ziine kraöten ir. t~ fp.:nnell, zonder echter de ..
zelve te verl;l'~iln;en. cn d:,ar u~;;e vamogens in den
mensen zeer '1I1gelijk ontwikkeld zijn, zoo moet
onk de wer'l,lIlg van èeze gevolgen zeer vcrfchilj'!nd wezen. Er moeren dus, door alle tij~
den heen, meufchell gEweest zijn, CIl nog ZÜn.,
I. Die.,
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bU mJngel :lan opltttendheid, verfcheiden deur v;evolgen vnl!hekt niet als zuo..
danigen erkellllen, of die [Cm minne der.
zelver invloed op hun tijdelijk gdnk niet
volkomen inzien, en bij dewelken zij, derh:l ive, ook geene uit werking te wege bren-

J. Die,

gen.
Zoo vindt men, bij voorbeeld, vele menfchen,
die zich dt)or onmatighei.t gedurig wederom
nieuwe ziekten op den hals halen, en dezelve
Heers aan andere, dan :I:In de ware, oorz:lken
toefchrii\'en. i\1enige trotfche r~jke ziet zeer
wel, dat z.ijn gedrag hem den :afkeer zijner na.
tuurgenootcll berokkent; doch wanneer hij zegt:
" ik bekommer mU niet over hen!" geeft hij
daardoor genoeg te kennen, dat hij (~en i,;v!oed
van dez~n llfkeer op zijn tijdelijk geluk niet in
zijnen geheelen omvang beCchouwr, en meest;ll
alieen op datgene het OO~ vesti.;t, wat zijn ge IJ
hem nog altijd vdfclJaff~1l k:lIl, zonder ernl1ig
te beèenken, wat hij c10()f het verlies V111 de
achting der men[chen. bij v')orbeeld van dezulken, wier dienst of gezclfctJap h~i voor zijn
geld moet koopen, Iijd~n en omberen moet.

•• Die wel de n:auurli.ike gevolgen van [.)m.
mige ndgingeu en daden voor zoodanig
erkennen; doch
wc:1ken deze erkenuj,is
niet bebnûI10k werln, om dat of het gevoel voor (j eze {'vort van gevolgen bij hen
nog niet gCllGeg- is O>HwikkcJld. of om tlat
zekere drittell en begeerten bij hen nog te
fierk zijn.

0'
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Dus kan. b~j voorbeeld, bij fommig-en, de e~f.
gierightid zoo zwak, of de neiging lot (:~n
dra!!k zoo !tr~k zi;n. dat de verachlinz hw-:na
vrOÜ\"'I~ll, kinderen, hui"genootm enz., 11'-,,: dl1i.
rlCll':k zij dC7.f:lve ot:k ontwaren, J,un rr:inur·r 'Je'VOdl'~ ot vtrlchrjkkeH5k voorkomt, dan hr:t (i",;;,-

beeld, om zich van het onmatige drilll.;r.n ; c f)~
houc!en. Op gelilke W(ju kan de ua3ght'ic: bij
eenigcn zoo bfOOt, of de zucht, om htJnr~rt

torftand te VI.!: bc.:rcrell, Z0') eigen a!~ers a2r :,:l~
DJcnfchen, zoo gedJlg ziin, dat ht't dllilkL:~':·!e
'·OntLllt7.igt va'\ de gevejgen hunner ria::! ,ligl1eid of traai";hcid. hen niet oVf.rredell ){a'l. (j'n
al~c r"cir.!!Cll in te [pannen, om de laatüc te

Q\'crwinncn. En
3- Die door
gC!J:lITJC

r1~erkelJàe

f',~v(llgen

:1angcnu f oc of (lr;:1~!1.
g'!:::illdig;.: ,j~ l'G
verbetering vnn Jun

hUIlr.~r

hnmlelingen niet tot
en gcdrn!! bCW_()~f'n wor~l~ll: ~rn. d;;t ~ii
do"r Vé'rmommtng en hlllC:1(:::tflj ce i;[:I,l"
llr.P('ll in te oogsten,
ontwijken.

en de' laaUte

te

l\1en;.;;:ën we-=t, bi} voorbeeld, zeer wel, dJt hij
door verzuim en ongctrollwlJ'::ïd in de hem f(:e·
~èrtrf)t:wde p'JHen, of b~roepsbezigheden, eel1"l:~'
trouwen aan anderen inbrJt:zcmt, het '''tU"':! de
bt:\'nrjerin~ v:m zijn tiidelijk geluk aanmerhlijk
ij; dL;) \.\o.~g !l2Ut; en d~[ hij, Îpte;;enàeel, (fr t".r
.':i:t, I;3r,u\"/-!eze~tJ[d en vetrouwheid. bij ~;.:ne
I1~lllIHil'lln,llell elÓn vcrtr()~wea verw~rft, :'" t.
,~C::le \'O\1r l"C vem;e;;rdeïÏ:li?: \i:lJl :tUilen w r;;"2·,1t
;f'cr voordt;'lig is; Joch hij huoft ~~e ()i~ad;'i~~"
~laU1C gtVolgt::l Vim ûju gedrag te zu:!er:: r".~.
(lui.
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duiken, foloor z~in verzuim te ontkennen, of op
rekel!ing van ees' ander te fchuiven, en de aanger.ame, daarentegen. te zullen genieten, wan·
neer hij zijner trouwloosheid door voorgewenden ~iver, vleiierij en geveinsdheid eenen geheel
tegenovergefielden glimp tracht te geven.
Voor zoodanige men[chen nu, waarop de onaf[chcidelijke gevolgen onzer gezindheden en daden. uit hoofde van Ele aangevoerd6 beletfelen,
geellen genoeg7.amen iavloed hebben, heeft GOD,
door eene tweede foort van t~jdeJijke belooningen en [haffen, gezorgd. Wij noemen deze 'Wil.
ükcurigt, of fieltige, lulooningen en (traJèn, om
dat zij . wet der menfchen bedrijven, over wel.
ke de wijze Befiuurder der wereld der;elve toelaat. niet altijd in een natuurlijk verband fban;
en van deze levert ons de Heilige Schrift menigvuldige voorbeelden op. Dus was wel de
anl!stÎge onrust van het geweten, waarin zij ons
KAïN vóór en na den Il16lOrd zijns broeders ver·
toont, met den nUd en diens kwaadaardige uitwerkfelen, natuurlijk verbonden; doch dat de ak· .
br hem zijne vruchten zou ont7ej!gen, hetgene
GOD hem als eene firaf zijner ~ruwelda;)d aan.
konûigde, was eene befchï"kk ilol g" der Voo.rzicnjgl1cid, welke noch aan de gezindheid, noch aan
de daad van KiÜN, door eenige bekcude natuurwet, verknocht was.
Ouk d:lar, waar de natuurlijke gevolgen wel
tocrdkenèe zouden geweest zUn, om den verdw,hi~'1 te regt te brengen. duch W:l3r de in",i<.f:d en bet a~nz.ien van d~u, ui "mierè· re.
oenelI • L.-t noodzakel~ik li!12::ktc:n, dat tJe ;:!evoi~
f,!';1 v:w jrl:,lmige dadcn niet onhekend bkvi:'o;)
fdJijtlt CUl) ziel! van Hellige beioolJiiJgt'n CII (traf-
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fen bediend te heb hen. ZO!) legde Hi<l <I:ln MO ..
ZES, ziir:en getrouwen knecht,
da. hij eenig
gering mistrouwen had doen bliiken, eene !tellige firaf op, welke aan het Jsraëlitifche volk ten
minlle zeer hard moest toe(chijnen , fchoOR wij niet
tw\~e1ell. of hel natuurlijke gevolg des vcrgrijps
van MnZI?S. het gevoel van bernuwen wroegin~~. zoude bij hem, wiens lidde jegens GOD
z,)I) vurj~ als opregt W!l~, llerk genoeg ter z~iner
verbetering gewerkt bebben. Dan, hij openhaarde
ziin miHfnu wen in het :lange~igt van het gelJt~ele
volk. dar ~ uit hoofde van deszelfs ruwe geaardheid. die heimelijke ftraf misfchien niet eens zou..
èe opgemerkt htbben, en w:larvoor het tevens,
uit aanmerking van zijne fterke neiging tot onge..
lor-{ , uer gevaarlijk had kunnen w~rdeH, wanneer
dit mistrouwen zonder eenige, aan hetzelve (aan
het vIIi{ : in het oog vallende, {haf gebleven ware.
Ecp llergelijk VOflfbeeld hebben wij aan DAVID.
Tot de ftellige ftraffen van GOD. waarvan ons
de Hei1ige Schrift voorbeelden oplevert, behoo.
ren onk nog die, welke hij door MOZI!S aan de
Israëliten voorfchreef, zoo als het lleenigen der
wederfpannige kinderen, enz. - Schoon nll wel
deze foort van tijdelijke beIrwningen en ftrafft!11
thans niet meer zoo uitdrukkelÜk. als onder de
Joodfehe bedeeling, dnor GOD worden aangekondigd, lijdt het toch geenen tWijfel, dat de menfehen dpzelve van GODS onveranderlijke wijsheid
en goedheid, ten allen tijde, te wachteR hebben;
en het is dit denkbeeld, het welke nog altoos voor
dezulken, waarop noch de eeuwige, noch ook
de tijdelijke natuurlijke gevolgen hunner neigingen en daden, krachtig genoeg werkl'll, de
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ten; terwijl de erkentenis van GODS al1mt~gen
waordigheid, alwetenheid en 21tn:"gt alle hoop,
om hunne gtzindhecten en hanrlelingtn voor Z~;ll
alziend oog te verbergen, cn deze Hr~,iLn door
list of huichelarij te ontduiken, ten eenemale
doet verclwijnen.
Gelijk wij iJU in all~s navolgers van GQD moe.
ten zijn, zoo veel ons mogcl~lk is, omdat het
eene onzer eerfie pligten uitmaala, dat wij Hem
traellten gelijkvormig te worden, en de graad
dezer gelijkvormigheid de mate onzer tijdelijke
en eeuwige gelukzaligheid onveranderlijk bepaalt,
zoo moeten wij ons ook, bij de opvoeding der
jeugd, in het· aanwenden van natuurlijke en ook
van fiellige beloon in gen en firaffen, naar zijn
voorbeeld rigten. Om dit echter behoorlijk te
doen, moeten wij fieeds op de bijzondere ge.
fieldheid der kinderen acht geven, elf hen be~
fchouwen als kleine menfchen, die eenmaal volwasfenen worden, zonder dat wij het juiste tijd ..
flip gepalen kunnen, waarop men hen daarvoor
moet houden. De kleinlte Idnderen ondt.:rfcheiden zich van de vO!W:lSfènen alleen: I. t/f)()r d,
teederheid van hrm zirituigtlijk geftd, welke hen
voor alle indrukken vatbaar maakt; 11. door óe
Jr.ortzigtighcirJ 'Vlm hun verftantI , die aan gebrek
aau ondervinding, en aan mangel van de noodige ontwikkeling hunner zielsvermogens moet
worden toegefchrev~n; en 3- door hunne afhankelijkheid van de volwasfenen, welke ::ls
een gevolg van hunnen hulpbel:ocwenden Haar,
en hunne onervarenheid, moet befchouwd Worden. Deze afhankcliikh~ji moet, volgens de
fchikking der uanbiddelUkf' V(lorzienigheid, tot
hun grootfle voordeel ved1rckken, en doet dit
ook inderdaag, wanlltleI hUil vedangell om
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den volwa~fenen te behagen, hetgene uit de af.
bankeliikheid voortvloeit. benevens hunne natuurl~ike zllcht tot navolging, daartoe behoorlijk
worden gebe:?:Ïitd, en men zich tot dat einde
van goede Iesfen ea voorbeelden bedient, om
het zaad van deugd en goede zeden al vl,"oeg
in hunne harten tI! firooijen.
Ondertusfchen wordt deze afhankelijkheid der
jeugd al dikwerf tot derzelver nadeel misbr.uikt,
wanneer leer ell voorbeeld niet met elkander overeenfiemmen. of beide fleeht zijn. Het laadte
gev:ll t waarin men de zucht tot navnlgigg feltandelijk uit het oog verliest, heeft wel het meeste
plaats, waarvan eene der voornaamlle oorzaken
deze is: dat men de kinderen, in plaats vaR in
hen den menseh in het klein te beCchouwen,doorgaans aanmerkt, als of zij fehepfels van eene
geheel bijzondere foort waren, die van alles,
wat zij zien of hooreu, niets befpeurden , verfionden of onthielden. dan alleen hetgene de
volwasfenen willen, dat door hen opgemerkt,
gehoord en in geheugen bewaard zal worden.
Om dete reden geeft men ook zoo luttel aeht
op de gefprekkeu en daden, welke men zich in
hun bijzijn veroorlooft, en bedenkeq vele ouders en leermeesters zoo weinig. hoe 1100dig het
zij, om zelven te wezen, of zich ten minfte
zoo danig :l:1.11 hen te verwonen, wat zi~ wenfchen, dat zij eenmaal worden mogen. Ligte_
lijk begrijpt lIlen, intusfchen. zoo men er acht
op geeft, dat de kind~ren, over het algemeen,
voor tt:genwoordige indrukken zoo vatbaar, voor
liet toekomHige zoo kortzigtig, en tot navolgÏllg zoo geueigd zijnde, gevolgelijk ook door
vuorbeelden, "ie zIj met der daad voor zich
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l;e~ben, v~et (brker. dan dl)Of vermaninger?
welke hen altijd llecbts op iets toekomHivs wij
z~f\, getroffen worden, en genen veel iigler dan
dezen in bun teeder vcrfl::alld ddngen. lOl'!, dik.
wijIs herh:Jnld, ook veel riiepcr fpnr("n moctt:n
achterlaten: fporen echter, die in riL'ere jaren.
wanneer het ver(land VO;)f nic:awe indfl.kken niet
meer zoo vatuan is, moeijeiijk weder lunen
worden uitgewischt; hetwelke aan oüle lieden,
die nog het voorg::!vallene hum:er vrcegüe jC'J~d
weten te verlJ:lI~tl, wnnneer zij niet me"r in
Haat zijn, om zicil het gebeèirde VJU den vo·
rigen dag te herinneren, ten vollen bevestigd
wordt.
Behalve dit h 11~t de op~el!evene gef!C':d::eid
oe: jeugd, v:"!î,:'~ }r: ~2lr diezelfi~e z('m~elo~J.3~
held en O"Vf, :;::::;;;llgne:d, te:1 a'lnZ!~n Gel' ..!ge.
kgenc tift:h'!~lk~
tift:h'!~lic~ g~vo]gp.n ;-;i::r gezindheèen trI
bndeiingen, te weg.: -tr.engr,
-tr.engr ~ :lIs vvelice bij vele
voiwasfenen omtrent èe e~uwi/Je pl:<:tts heeft~. en
dit levert ûliS :ol aanrtonds een bew;.;s op, di.l';
wij ~ naar het voorbeeld der God.~leIUke wijs.
llcid, in ];et beloonen en fl:raffell, ons moet':!!
tGëlegg~n ~ om den invloed van de afgelegelll' Lidd"(jke gevo!gcl1, bij de kinderen, hnc langer bIe
He:rker u: deen werken, ten einde hen da:uJ,)or
tot tegellwoordige opofleringen te bt!\VegLn, en
dus oûk van lupgz:..melll:md ~an den Învlvcd cl~r
toekomllige vergeldingen, in ceue :mdcrt wer::Ïl\ ~
rneerd;.'r kracht bij ti! Zé tten.
Laten wij eens 'Ü~il, hoe de behle opg.?geve!1t!
fooTten van bdooilingen en Itnff~n UJt dit nog~
merk kunnen gt:bc:df.d \<:urd':lI, {:11 d:urtoe op
ieder afzonderlijk koïtdljk het 08;; Vc~~ti<ell.
De flcllige beloouiq~çll en {t.t::dii!., wor,l.'ll (!.J 'r
liL D,r:I.
i!.":.t!!~
.Q
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gaans het meeste gebruikr, deels uit onl;:unde ..
en d~t'ls O',k, om d:!t zij v')or hun. die zich
tom de eigenliefde laten bef1:uren. de fi,emakkt!.
li~ld:-e zijn.
Dit zijn zij, bij voorbedd, voor
Gen tr:;gen., die zich door dezelve van :de meeite tot nadenken waant ontheven te zien; voor

äo drijtigen,

OIJl

dat zij met de mtuurliike uit-

bal'sti~gen

zijner hartsto~t overeenHemmen , en,
eln,lelïlk, voor den ongeduldigen, vermits zij
Y"N hem de grfchil;tll.:e zijn., o:n fp'.ledig lIitwer:di!!e uitwerk.!èlen te weeg te brengen Oaoertuffc;Jcn moet men zich van dezelve };ccr
fpaarz:.1:1m, en niet, dan na een rijp overleg,
bedienen, ea wel
Foorunt, " om dat men moei,ieHik in dezen
" het v!~orbce1d v::n GOD k:n VGlgen." Dit is
vl)or ons in vele opzigten tell uitertte bezwaarlijk, inzonderheid tcn aanZitll van derzelvcr keu..
ze, \V;Jarvan hllt hei1.4:1ime of fchadelijke gevolg
zoo zeer alhangt. Van dit laatr.e zull~n wij
nader fpreken, en hier alleen c;!n v00rbee1d van
oe fchaddIikheid eener vtrkeerde keuze, ten aan·
:.:ien der fielIige beloonin:;en en flrllfrèn, opgeYfD. Dikwijls bezigt men iets tot eene ilraf, zoo
:ls het bidden, het dienstbetoon 3an 2Rderen
('nz., hergene , op zich zelven befcrwtlwd, ter
br.:vordering vail waar geJuk gefchikt is, en daarom
ten kinderen als iets goeds en ecrbiedw:-::ndigs
hehoorde te worrien voorgefteld; terwijl men,
:l.m den ar:dercn kant, zoodanige djR~eIl t()t b~"
k,01!ir.gen llitkie.it, zoo als lediggang. li.ii~fi~l'a::d
tOl for'rtzeljj~cn, welke J:unne gdnbdigheid

en waarvan ]lUn h2tt t:!u" vedeu
lnderd::zJ. zul:;:
dwaze keu2;!: i~ te~ uiterfle fdi ...k:~~, Vt:'·

{,,~(j(;rmijf1Cll,

nlO~st
1';;'(;

worden afgetroldcc,n.

~i.i

in

h~t

alguIIcm.
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de lIelooning omvangen. Zot) ook h~tft het
denkbeeld van Jlrllf. gew lnnIi,ik VDor d:: i:!IHd
iets bedroevends en belangverwekkcnds. hl rgelle
imgclijks aan alles. wat den m:~m V,IP di~ "t'ni
beeld \'erdient. zich vasthecht. Iets ~,:lrc~\·!.:lds.
uit hoofà~ van het kW:Ild, dat het in ba~r, e'l
de ontf!\';'edenh':ld. wdke het "ver h:t~r, in anderen vormm d~rf1d(. Iets btl.;r.:;vlrllû,Jcn;rJs.
Vl!rmits de i1nf z;:lv,~ aan hnr een grootcr kw.::ad
toefchijnt. Ç..tD het bt' ldif, dat ge(lr;\ft wvrdr.
Hieruit kan m.:n nu aBej,i~l1, dat h~t eell zier
krachtdadig mi:!dcl is, om de kh!eren v'~or
zal,cn, wdke b~n or' ha::r z~:~'e onvcri"c';Ïrii!,
of w::;:n·a'1 zij ztlb afkeèr); zijn, ~ch:i:j~ i'! te
boezeme;1, w",n:1~Ci" mCil di;;,;cl'.'e tct beLa,):':.
gen wil t2zigea, el! ben d:1arel!~;?g<'[J dj(! Ci.l·
g<!n te le~rcil "'~lëcr,en, w&::'~:e \l'.')l' !JUIl, ;:?
2~cb ;;cI1~eii

be~~~]Ou~"I . .l, of \';t:J g~(;'''E \-I;'d~I!·(:~.,
of v.-,.:J b:,iz'Jnda ::';n~;t"aar~l 7.!,iil. ;;')'Jdra r.~",,1

:zich

\':!ll

llCrI.
T,~
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zmiC, ;oCCle ~;;Z:nLl~1(:dcn 1:1 Cl'! ).;l!ld~:'(~n ~~
,7~l"·Nekk:.::;, op h~;jr ;:e!'i.'tU !1i~t b{';1nt'1\.'oor"
d~ll, JIj,;a. (;iicwijis ce'le tcgej]::d~-,'lcl~ wcr-

~,

kirg

:I'

"

dO(!!l.

\V,!;!'CC!'

zij

llier

b:'l;norLik

\\":l!'.

" dClJ a:! I' ,?e\'\'end: ", ...... nt d::ar de l:i,:ctCTé:ll (~~.
:ze foort \'<i~ bl'lr.olli;;~en en Itnifl":!1 li,t~li:.k befchol:Wt!/J, lLdas ail~::11 d:.lII C~!l gcvol~ h!.lll·
nel' li<,i~ijJg~n UI C1adt!1l te' zijn, wann.::cr l.U duür
nunne o:ldcrs of le~~n'c"hLa5 als f.ot:d of kwaa\!
~:;lg_'meIl~[ en D::cordl'elll w(lrdel\. ZuO br,:rl'
gen zij in heil O(Jk. h"ofrlz~l:tlijk, g~!!n ::'lld~r
iC'vrJig te w:ei, diln da~ ~ij 'Jc.clItS poog~n, 01:1
~'J'~'

in het "'l,meen.
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~oede gezindheden in hun gedrag te vertoon en ,
neigin gen te verbergen, om goeen cnJeugende neigingen
de daden te verrigten en kwade na te laten,
zoo lang, namel~ik, zU zich onder het oog hunner ouders of ollderwiizers bevinden. en geven,
dus aanleiding tot valschheid en huichelarij.
Met dit alles kan en moet men de fielli~e beIooningen en firaIf.:n niet geheel verwerpen, en
er zijn gevallen, waarin dezelve onmisbaar, of
ten minste hoogst nuttig zijn; ZOo als, om er
flechts eenigen op te noemen:

de natuurlijke belooningen
en (l:rdf~n, ter verbetering der kinderen,
niet toereiken.
Ova:;.!, waar fpoedige uitwerkfds moeten
worden te Wé~g gchr:!l!t, en dit oogmerk,
door natuurl~;I{e belooningen en Hraffc:n ~
niet kan btr.:ikt woruen; zoo als bij
voorbedJ:

I. Overal. waar

4.

tr. \V:lOnecr bij kinderen, fommige gewoonten
of hebJelijkheden de overhand verkregen hebben, die, wanneer zii ni.'t fpoedig worden tegengegaan, de gezondheiJ huns ligchaams of
hunner ziel zoud~n beuadeelen; zoo als de gewoonte van fomrvige kinderen, om zich des
n~c:lts te' verontr('inigen, welke in den :tanvang
da:lr~:!IJ is toe te fchr~i ... en, dat z~i, ter behoor ...
liJken tijde \Va~ker wordcmte. te mja~ zijn, om
op te fl:a~ll, en welk;: ten badIe, dikwijls zulke
diepe wortden khiet, dat zij cf nict meer wak:·
ker worden, of vroeger, dal1 zjj daartoe den
gewoncn aalldraeg gevoelen, wedt:r in Daap val.
leu, wa!meer Uiell hen ten minfteu door gccne
U 3
hoop
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boop np eenig geliefkoflsd zinnelijk genoegen.
of doo\' vrees voor de eene of andere geduchte
{traf, te hulp kome,
h. Wanneer eigenûnnigheid of wederfpan:ligbeid bij een kind tot zulk eene hoogte geklommen zijn, dat deze ondeugden, niet fpoedig in
hare werking geUuit wordende, hUil zelven , of
anderen eene aanmerkelijke fe!lade zouden toe·
brengen. Dus kan het leven of de gezondheid
eens tinms, van een geneesmiddel, dat het niet
wil gebruiken, of van het beletten eener daad,
welke htt nkt wil Ilalaten, dihviJls ten graoten dcclc, zoo al niet geheel. afh:mgen.
c. Zondra men de kinderen zaken wil doen
ondernemen, die hUil in den eerften opOag tegen de borst ftuoten, doch waarvan wij ons
verzekerd houden, dat 7.ij naderIland ,"an zelve
d:1ari:l Z'JO veel beh!l~,;n zullen kheppen, dat
zij de gcyolgen, welke men willekeurig voor
eenen djd l:mg daaraan moest vubil1den, niet meer
behoeven; waarvan het lecren lezen en fC;lrij\ en
eeu duidelUk voorbeeld opk vert.

3. In alle gevallen, wliarin het gedrag eens
l.inds het onderwijs van alie ziine medefcholiercIJ, of geb"eel zonde kunnen Ho')ten, of ten mir 1 sten aan hetzelve h'lcgst
fchadelijk werden, wanneer zijn Illisdrijf
niet operlijk get1raft werde.

Bii voorh~c;d: wa~r.eer een kind d~n Schaol..
Jé'eï~ar ver;Jchte1ii:- behanèelr, cf z:ó h:trdr,~k.
ki:~ tegen hem v~rzet, zood:lt h~ gevl2r zonoe
loopen, om z!ir.e :!chtin~ bij ZUUf I)v(~rige li'erJingcll te verli(;Ze~l

5

ir.d:~11

dit wangedrag }liet
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ten nadrukkeliikf1:en ge f1:ra ft werde: af, wanneer een kind door moed wil,
wil., kUven, Oaan.
vechten enz. dermate de rust in de fc hooI verfl;oort, dat de lerrmeester buiteu Haat is, aiD
fl;oort.,
met eenig nut zijn onderwijs bij de o\"erigca
voort te zetten enz. Stellige belooningen kunnen in%onderheid ook dan van nut zijn, wa'1n~er daardoor ftellige ihaft'ën k unllen" gefpaard
worden.
Laten wij nu met onze berchollwing tot de
natuur/ijkt
natuurlijke beJooningen en ihaff<!ll o\'erga:m ~
die toch altoos bov~n de fhaks verhandelde den
voorrang verdienen, om dat zij aau geene verz~in, en de kwaal in
keerde keuze onderworpen zijn,
den grond genezen; àoch W3:1rV"n het te beo
jammeren is, d:!! zij door de me,:ste onderwij.
zers en opvoeders der jeugd niet belj()orlijk wor ..
den aangewend, om de neigingen der kinderen
te befturcn. Doorgaaul' worden de natuurEjke
gevolgen der gezindheden en daden, W:laronder wij de natuurlijke belof)ningen en firaf,len
ver[ban, door dezen 7,00 geheel overdreven,
ua zij de toekolllit onder Je verfchrikkcliikfie
verfchrikkeliikfie
of hevaHigfte tootH~elen voor de jeugd afmilen,
en zich niet vergenoegen. om tegen de kindereu
te zegge:l:
zegge!l: " W:lnJleer
W:lnll'2er gij met bedrog omgaat,
omgaat.
~, à'ln zal u eindel~ik niemand meer vertrouwen;
opregt handelt, dan zult gij de
" doch zoo g~i flpregt
" ichting van alien verwervt!n, st enz. maar men
vl;Jorfpc1t hen, daarenboven, niet zelden. voor·
en nadeelen ~ :l!S gevolgen van getrouwheid of
bèdrog,
bèdrog? weike geheel onzeker, ja
j:l fomtij:is ten
e~ncnm3Je o:lmogel~jk zijn. Door zulk eeu gedrag maakt men niet alleen den reeds zwakken
invlQed eler afgell:gcne gcv(.igen t op bet hart der
J.) 4
jeugd,
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jeugd, voHlagen kracbtelno5; IJlaar men verleidt
hen daardoor, ook dikwijls, tot fchadelijke ondernemingen, doolingell en twijfelarij, Bij voorbeeld: wanneer kinderen niet alle de goede gevolgen, waarvan men hen een overdreven denkbeeld gaf, bij hunne ouders, onderwijzers en
anderen, di e zij voor braaf houden, zien plaats
nebben, dan moeten zij of aan de waarheid der
les fen , of aan de deugd van hen twUfden, bfj
welken zU geen het minste blijk van die gevolgen ontdekken.
Zal dus de kennis Va.ll de gevolgen onzer neigingen en daden voor kinderen van nu.! zijn,
dan moet men dezelve naar waarheid, en zunder dat zij overdreven worden. aan hun voorfiellen. Zoo lang deze kennis den kinderen datgene, wat zij hun belooft of dreigt, 11echts van
verre doet zien, ook zoo lang zal zij geene Wezenlijke werking doen; want de natuurlijke gevolgen van de gezindheden en handelingen der
kin,deren werken dan eerst bij hen in derzc1vcr
volle kracht ~ wanneer zij die als tegenwoordige
middelen ter bevordering of verhindering V:'ll
llUn geluk befchouwen. Wie zich dus deze gevolgen zoodanig weet ten nutte te maken. dat
de kinderen door dezelve metderdaad beloond
of v;efl:raft gevoelen, voor dien zijn zU de voortreffelijkfie middelen, om de neigingen der jeugd
behoorlijk te beHurew, en dus het doel van heloonen en {haffen te bereiken. Vllorcent, om
dat zij aan geene verkeerde keus van menfche!l
onderworpen zUn, mattr GOD zelf die heeft uitgekozen, en, tm and(,re, om dat zij met onae
neigingen en daden, waarvan zij gevolgen zijn,
in een duurzaam verbnd fb.~n. Daar nu de
kin,..

in het algemeen.
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linderen aeze gevolgen niet alleen gedurende

den tiid, d:!t zU on der bijzonder toevoorzigt
en beP.-lIllr fl.ólan, en niet flechts in zou verre,
215 die genen, die het opzigt. over hen hebben,
hunne neigingen en daden gade{]aan en beoordeden , man ;;ltijd , en in alle gevallen, te wachten hebben, zoo leeren zij weldra, dat zij de
11:1tuurllike {haffen niet anders ontgaan, en de
n:ltUloulijl:e belooningen niet anders kunnen deel.
achtig worden, dan in zoo verre zij fteeds dat
gene vermÜd~n , of bii elke gelegenheid verrigten, llctwell;,; dergelijke gevolgen met zich brengt.
Het is '.vaaf. (iC kinderen kunnen geveiusdheid
en logen te haat nemen, en het kan hun fomtijds gelukken. om door dit middel eenige onaangename gevClIgell te ontwijken, en aangename te genieten, doch dit gefchiedt niet zonder
een angf1ig of ouangllig geweten. Bovendien
zullen leermeesrers en opvoeder:;, die hunnen
pligt kennen. ollgetw~ifeld alles :::inwenden, om
deze fcb:1Dde1i~l~e ondeugden in hare beginfels
te rmooren; el1. dit gefchiedende, kan men ook:
de g~grOl]àe hoop voeden, dat fene levendige
.. rees voor de Il:ltuurlijke fl:r2ffc:n, en eene zekere verw:.lchting van natuurlijke belooningen,
niet alleen voor eenen tlid lang, of in deze of
gene omft:mdigfledcn, maar altijd, de kinderen
van ondeugende gezindheden en handelingen
zullen terug hrJUGel1, en tot goede a~nfporen;
terwijl zij van lallgzamerballd door het erkend:duurzuam Vf:I band der goede en kwade geval.
g~n met hUl1ne neigingen en daden, eenen inwendigen, d:ldei~:ken afkeer van de ondeugd,
en efljf harteli.:J:e liefde voor de deu'gd verkrijg('ll, ':11 lang~ ,hen weg ]eeren zullen, om het
D S
goe·
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Jtoede Im kwaade op derzelyer juiste wurde te
fchattcn'.
Om e,chter de natuurlijke gevolgen behoorlijk
:lan te wenden, moet men de beletfels we~ ruimen, welke hunne werking kunnen verhinderen, en bij kinderen, uit hoofde van de zwakheid hunner zielsvermogens, menigvuldiger zij. ~
dan b~i vc Iwasiènen. Dit moet gij toch vooral
niet uit het oog verliezen, zoo g~i van de natuurlijke be100ningen en {haffen een juist gebruik wilt maken; want, daar GOD zelf in zijne
wijs4eid dezelve verordend en uitgekozen heeft,
bUift uwe voornaamf1:e taak alleen, om deze beletrels tegen te gaan eu weg te ruimen. Behalve, dat hiettoe, over het algemeen, noodig
:zij, dat men zich naarstig beijvere, om de opmerb~ll:lmh~;d der kirtderen gaande te maken.
en hunne oveïÏ;re zieJsvermoge2s, zoo veel nwgelijk, te nntwikkelen, zullen wij ten aanzien
van ellkde bcletlèls wlchten aan te toonen, hoe
men zich ter wering derzelven hebbe te gedra'.
gen.
I. lila:"lld aan eme beholJrlij ke kennis der Ce-'Vo(q,en. Om dezen hinderpaal uit den weg te
nemen, moet men de kinderen; door een monèeling, en door ervaring gefta:lfd ond~rwij",
de natuurlijke gevolgen hunner neigingen en
daden, als zoodanig leercn erkennen. en hen
den geheelen invloed deruJven op hun geluk:
«loen gevoelen.
Dit is volfr'rekt noodza.kelijk:,
iliet alleen, omdat zU anders door deze gevolgen' niet worden aangefpoord, om 1Jft goede te
doen en bet kwade te laten; maar ook, om dat
zij clikw~ils de g~vrlJgen aan cene geheel verkeerde corz~ak toefchrijven, tn daardoor tot
{eha-
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fchadelUke doolingen verv:1l1cn. Wij zullen dit
een voorbeeld ophelderen. Kindede fchool niet vlijtig leeren , verve·
]e.n zich doorgaans. ZO!} lang deze! VI: duurt.
Vermits nu velen zicl) verbeelden, dat het zittel! in een vertrek, waar onderwijs j!:e~even
wordt, met het le~ren één en dezelfde znak z~i,
:zoo befchouwen zij dezen ona:liIgCI1:1l!lCll tee·
1bnd als een gevolg Viln het laatite. Dit is fene
blijkbare dwaling, t!1l noe fC:ladeHjk die zij, behoeven wij u niet hreedvoerig aan te toelJlen, lil.
%00 gij ligteli.ik befeffen zult, hoe h2tel\ik door
dezen wa:;n het leeren b~i de jeugd mOlt wor.
den ~ en welke daarvan de ouv.:rmijdeEjke gevolgen zijn zullen.
,Hoedanig nu dit onderwerp behoort te worden ingerigt - d:lllrvan geeft 011S GOD zdf het.
treffendst voorbeeld in het geval onzer ecfie
fiamouderen. Naclat hij hun de onaangename en
ontrusrende gewaarwordingen en aandclcningen 9
rlie dadelijk na het overtreden van het gebod in
hen onril:onden, eene wijle tijds had doen ge ..
voelen, verfchcen hij ~ volgens het verhaal van
'MOZES (>1<), in den hof. Het inwendige gevoel
van fcha~mte en v.ees voor het god<.lelijke misnoegen, vermeerderde nu hoe hlnfcr hoe meer, zoo
dat z~i, in àe uirer!~e verwarring, zic~ voor het
~Inge~igt van ]RIIOVAH, in het midden van het
geboolIlte des hofs, zochten te verbergen. Nog
hoojl,er echter ileeg hunne angst, wen GOD ADAM
toeriep: 'waar zijt {,ij? en nu hunne vrees en
fchaamte tot cene 3:!omerkeEjke hoogte geklommen ziende, en l1en de ware oorzaak van dezeg
Ja~rHe door
ren, (~ie in

( .) GUII/iS lIl.
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zen hunnen onaangenamen toe!bJ,nrl willende
doen kennen: vervolgde Hij: wie !zurt ti te kennen gei!,even, dat gii ?laakt zi;t? Hebt /.;i; van
dien boo'tI gegtJten van welken ilr. u gtboad, dat
gij daarvan niet eten zoude? of, md andere
wO(lrd~(]: " wie, of wat heeft u ontdekt, dat
"gU misdaan hebt, en u deze fchaamte en
,. vree ze voor mij aangejaagd 7 Hebt giJ dan
" mijn gehad overtreden, door van den boom
" te eten, waartegen ik u zoo nadrukkelijk ge" waarfchuwd had?"
\Vil men nu dit voorbeeld navolgen omtrent
.•een ki!ld, hergene , bij 'Iooruee1d, van rommi.
ge gtvoIgen niet overruigd is, dat het ~evolgen
van zijn gedrag :djn, kan men, over het algeJllt:tn, l\'unneer zijne gedraging verkeerd is, deze of dergelijke vragen aan hetzelve voorllelJen.
" Hoe zijt gij nu toch wel te moede'? Schaamt
" gij u? Gevoelt gij ook eene heimelijke onrust!
" Bekruipt u ook eenige vrees? Zijt gij verdrie" tig~" tnz. Door foortgelijke vnlgen wordt
het kind o~ zijnen inwendigen toe(lanr! opmerkzamer, en verkrijgt van denzelven eene meer·
dere bewmtheid. Zoodra gij het nu zoo verre
gebragt hebt, kunt gij op deze wijze vervoIiell: " Deze toeftand is u zekerlijk niet aan" genaam , en gij zult wel niet wenfchen dat
" die altijd voortduurde? Ma~r kent gij nu nok
" de ooruak, waara~n dezelve is toe te Ichrij" ven? Ik zal ze u zeggen;" enz. Nu brengt
gij het kind de verkeerde neiging of dalld onder
het oog, waaraan zijne onrustige gcm ocd); ~c.
fielóheid te wijten is, en wanneer het dllal'düor
Vlln het vel band, dat tusfchen de gevoigell cu
Qt! neiging of daad pJuts heeft, niet ten volien

on;r·
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overtuigd wordt, moet gij hetzelye door een
uitvoed..;.:r J);efprek da:trvan overreden. Bij voorbeeld: nebt gij met een oplettend kind te duen,
en VH;DO,dt gij,

da~

het

nie~

fpoedig zal begrij-

p';!1, dJt ele Y~,rveling en de overige onaani!ename ~,w:a:"Nordipgen, welke ret dagelijks, gedu..
re!ir.c (ril fc1woltijd, on3crvindt, ~!lleen gevolgen
V:t!l zijn'! ol,3c!ïtlllamheid zijn,
z"o kunt gij
fli:t, 11a het einliigtlJ der fc11001, bij u roepen,
cn op deze of derl{eJijke wiJze, in het vrieJJdelijke olldl':hou1en: " mijn kind! ik heb 0pl!e.
" r.'er\t, (~:!t gij in de fchool nLt te vfedt'fl
" zijt, en lîit doet mij van harte l~ed. oUldf:t
" ik: II lil f b"b. Maar, Weet gij wel, hoe lnen
" het kw:::::! !loemt, welk u èaar overvalt? Hè!:
" l:ce~ v~rvdillg, cf verdriet. Mogt:lijk denkt
" giJ, dat rlit een gevolg van het Jeeren is;
" n;:;:t, illG:Cil hctz 'l .. e daar:1al1 is toe te fchriiven,
" (hm mn(-t pij gisteren en heden, toen gij zoo
" venl! iet:g WIlart , wel iets }-.ijzonriers geleerd
"hebb~lI.
Zt~ m~j derh:tlve eens., wat hebt gij
" l~edcI1, g:rdureJ)l~e den fcJ100ltijd, toch ge" ICfrd? Ziet gii wel, -d:!! ~ij er niets van weer.
" En gi~tl'rt:n? Ook al wederom hetzelfde, Zou
" dan I; u uwe verveling wel aan het leeren zijtl
" toe te ièhl ij ven ? Ik geloof van n~en. Huur
" eens, ik z:tl u ('ens iets vertelJ~n, dat gij niet
" w~et. ma:;r gij moet aandr.chtig toeluiste" reu," Llier verhaalt gij nu aan het kind,
fe ne kleine bijbelfche of andere aangename gefchicdcnis, en vraagt d:m v.:rder: " Hebt gij nu
" 1I .:nlVl:ll (~ok uiet verveeld? En weet gij wel,
" wa~,lOm I.i:! '? \Vaart gij anjer mUil verhaal
" 0plettelld f llebt gij mij wel begrepen? Ziet
), gij t; u wel, dat ïij u lJiet vl:fveelJ hebt, nu
" gij
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" gij opmerkzaam geweest zijt, en da:lr.'onr =.1,. lt!s ze~r wel verHaan hebt? Wda.m IJ luister
" nog eens a:1l1daciJtig to~, ik. zal u ::lIIncr:n:l:ll
" no;,; iets verh~Ien. V/a.r.Ul'!.!C ~:;} ll'ij hier of
" daar !liet begïijpt, moet. gij 111 ij Ikchts vra.
,. g;~n." :jier zuu, D:.Iar Cl;;; iud-n, àe S~hool.
leer:l~r wel doen, om dezdt:le r.~;c;lie~c;]js, die
hij het batst in de fch:Jal n~(;rt u,~d ~r h:mdeu
gehad, aan dit ki,ld thans, r,p eeuc- v~rtlaa[Jbare
en onderhoudende wUle, voor rt! dr:lgi!n, cn,
daarna, dus te wrvol;;en: " Van wr.u kOlut
" het. dat gij u zelven nU lI:et f!:{).) \"(!i'vt:t!lt,
" of niet zoo ontevreden zUt, als l!r;zea mor·
" gen? Ik verhandeld,! immers deulfde g:;,-hîe" denis? Wel gcamwoor,l! Gi.i W:Hrt ,1I0I.lS op" lettelld, en hebt daarom o:Jk iets i!ieu.vs ge,. hoord, en d us geleerd. IJet tegeni.ied had
., juist, door uwe onopktten.-iheid, del.;n mor" gen pl:lau, tom gij, behai;re met de v·:;·vc" ling, ook nog met den f1~;Jp !DI'!!S! W')IStc:·
" len, en u bij :umhourJendhdd de vrees be ..
" kroep, om, tot uwe fch:m:1::, dJor!l~j te
'" zullen gel"üe[J~n worden.
'..'/elre IllOe i :e is
" nu groot~r, die, wd!;:~ gij u r;'~ns t;Cf;eveil
" hebt, of wdke f.ij Uey.en r':h1,,:cn he~, r 1l.1O'?'" t~n l:c:nen'? \V ~jic,! nw·!it;! v.::[.:h:lft u ill~t

" meeste

11'';[

'? enz."

Voorts m~~t e~:l 5cho'J!I.~·.'r3ar v;m :He zoodanige gelt'';::I:>d'''ll. w':~I:!;ii Je l;. •• "krea ilec

een of :fIl.Idcr n:.mi;1LI:H;;k

gel/I)l~

"j-'!l",~r

nei-

,ing of daad n:..:,!s ·.';'-'r*:.~;·,;~ uit eigc .. c t'r.·:tl'il'~

kennen, een

zorgvnlctj~

geui':Jik: m,ü.L:ll, om hen

Dld ct(~ ef.01g.~il)s :lt'6elèl~CJJe g.::voJ ~en lkrzi!hl!,
en met de gevolge'l del' r<..';;ci;f,d~eldc j;;eileigóbeid en halldding L;:);:,:l:;lj te Rl:J.k.:o; w~"t, (Jf··
icho~·.iJ
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"en ,onbekwame menfchen is, niet ()n~ga:tf1,
" noch de rampzalige verveling ontvlied~n kun" nen, welke ons in meer gevurd1.!rdl! Jaren niet
wor.i t ; m:ur ons
" alleè 11 ftceds ölHl rlgdijker wod
" dm ook tot allèrld fc handel Uk en v.:rderf\!" lijk tijdverdrijf vervGlert, waardoor wij nu van
" enkele perfonen • en dan el!ns van de over" beid, onaangename ontmoetingen te wachten
"hebben. Ondertusfchell moet gij u niet vcr" beelden, dat p:ij, eerst in uwen volwasfenen
" leefqid, nieuwe \o:wade gevolgen uwer onacht"za:unheid zult ondervinden: deze zult gij
" thans reeds, het eene na het andere gevoe.
" len, wanneer gij m~ine waarrchuwingen in den
" wind flallt. Ook dit zal ik u aantoonen. Of
" weet gij niet, dat het de pligt van uwe ou·
" ders en mij is, Onl, naar ons beste vermo.
" gen, zorg te dragen, dat gij niet onkundig
" blijft omtrent zoodauige zaken, welker kennis
" voor u noodig is? 'Vel nu, wanneer gij nu
" ens onderwijs in de leeruren verwaarloost ~
" dan moet gij dit verzuim op ce!1en anderen
" tUd weder inhalen; zoo als djt ~ ook bij vol.
" wasfenen gefclJieden moet. Zoo moet, bij
" voorbeeld, eene luiJe dienstmaagd dikwijls aan
" haar dagelljkfche werk, dat zij had laten liggen,
" nog laat il1 den avond arbeiJen; terwijl de
" overige dienstboden iets voor zich zelven ver·
" rigten, of uitrusten kllnnen, Daarenboven
" maakt zij zich, duor dit haar geclrag , m~er en
" meer verachtelijk; haalt zich gedurig mjsnOt;~
" gen op den hals, en wordt ei!1cieJ~il< wegge"jaagd. Op gelijke wiJze zult gij aan uwe ver·
" zuimde lIlsfen in de fchool ook dikwijls mo{;" ten werkeu, wauneer UWe Uledefc:lç'ileren fpe.

len.
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"len. Hovendien , zult gij door uwe onoptet" tendheid, hoe langer hoe meer, de liefde uwer
" ouderen, en de achting uwer leermeesters en
" van andere brave menfchen verliezen, die lie" ver met leergierige, dan met onkundige kin" deren zullen willen te doen hebben. Gij ziet
" dus, welke kwade gevolgen de onachtzaam" heid na zich fleept; doch dlt is nog niet
" aUes: gij haalt u ook, dat nog het ergfte is,
" daardoor het misnoegen van den goeden GOD
" op den hals, en fielt
frelt u buiten fiaat, zoo gij u
" niet verbetert, om te kunnen leeren , wat g~j
" doen of laten moet. om hierna gelukkig te
,~worden.
H
worden. Met één woord, zoo gij niet van
" uwe onoplettendheid te rug keert, loopt gij
" ~evaar, om alle uwe weltevredenheid hier op
" aarde te verliezen, want uw geweten zal u
" gefiadig verontrusten, en zijne kwellingen zul" len niet alleen met de jaren toenemen, maar
" n zelfs nog in uw fierfuur verfchrikkelijk fol" teren."
Heeft de Schoolleeraar nu de meer afgelegen
gevolgen der onoplettendheid aangewe~en, dan
kan lifj,
hij, om ook de gevolgen Vlln een tegengefield gedrag te omwikkelen, zijn onderhoud
met het kind aldu~ voo~tzetten: ,. .Alle deze
" kwade gevolgen kunt gij nu nog ontgaan,
" zoo g~j u verbetert. Hoe eerder gU daarme.
" de aanvangt, hoe gemakkelijker
j!emakkelijker u dit vallen
" 2al, want het minfie uitfid, maakt, inzon"derheid in uw geval, de verbetering van
" uw gedrag moeijeIiiker. Laat ik u dit na·
" der aantoonetl.
aantoon en.
Onkunde, bij voorbeeld,
" en aanzien van vele nuttige zaken. kan men
" hezwaaJ l~ik in eenen vergevorderden leeftijd
E
b=r..
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berIlellen ; want bebalve, dat onze vatbaarheid, bij het klimmen der jaren, afneeui t 9
ontbreekt OIIS cian ook doorgaans de11 noodi·
gen tijd en de ge!egenhcid, om te leeren. Legt
" g\i 11 echter, van nu at ltall, met eellc'n vas" ten ernst, toe, om opicttender te VlOi den,
" dan zult gij daarv;;.n de aangcnaa:mf1:e gevol:U gen inoogfien.
Uwe oplettendheid en vliit
" zullen de uren van ollderwijs en ulrfp:mr;hg
"aanllleTkel~jk veraangenamen.· Gij zult het
,. vervrolijkcnde bewust zijn bezitten, dat u·
" we ouders, en allen die u liefhebben, met
" u over uw gedrag te vreden z~jlJ, en deze
" te vredenheid z!lI II menige genoegens a:m" bren,qen, vermits zich ieder van mtllle :;;e·
" neigd j!evoelt, om den genen vrewtde te
" ver[chaffL'n, over wiens gedrag men volc\:J:m
=, is. Daarenbo"len Hellen zich oplettende kin~
" deicn in de :lanr;ename gelegenheid, om aan
" anderen nuttige dien!l:en te kunnen bewi.:ze7J,
" en de goede naam, dien zij in de jeugd (~oor
" een goed gedrag verwon'e7J hebben, verfchaft
" hUil in den volwnsfenen keftijd vele t~i3th.il(e
H voordeelen; dewijl de beste menfchen aha os ,
" tot l1Unne hulp en gc:~elfchap, de hraaf" ften verl, lezen zullel.l, en men immer met ~(rond
n vcrw:.lcnten k'lIl, dat kind:ren, die onder de
" overigen v:m hunne jaren ele brJdHen W~~
H
ren, cl:t o')k in JiUllUCll volwas[enen leeftijd
" zijn zuilen, enz. "
\Vanneer e::hter c'~ze onderrÏgtingen geene ui~
werking ten goede te we ge brengen, Jan l'e·
proeve de onderwijzer, voor dat hU lOt n:~f.
middekn cV4ga, nog eerst, oi hij ht~t OIIOp·
lett~llde kiud" door de toezegging van de eL' .Je
of
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lnc1ae willekeurige belooning, flÎet ten minbr~n~en, om den eerflen V{)~t
fie zoo ver kan br~n,:en,
op den weg van verbetering re zetTen, niet. als-,
ware ~mlk eene ba:ltzuchtige beter[chap, die toch
nooit ernfiig gemeend of dlwrzaam kan wezen,
van eeni,lte waarde; maar allee!l, om gele~en
beid te hebben, om het kind de namurli;k
aangenRme gevolgen zijner meerdere oplettendheid, eenigermate te doen ondervinden, en den
\V(:mc11 tot een verder genot de~ulven in hem
op te wakkeren, cn hem d~ard"or tot· eeue
'\'oorrd urende verbetering te bewegen.
Indien nu ook deze pro~ve ni~t m,)~t geluk.
ken, en de on:tchtzaamheid (les kinds blijft
voortdu~en, dan
dnn moet de fchoo:le'!r'.l:lT
fchoo11e'!r'.l:lT die gevolgen van dit zUn gedra~, bet één na het andere, aan hetzelve doen gev.;le!cn t en tot dit
oogmerk het verzuimde, eerst gedurende den
tijd dat anderen fpelen, en, wanneer ook dit
Jliet mogt baten, dan onder den middag- maal·
tijd, door h~t kind doen in h:!len, en in het
)Il:ltlle
lQ;lt!l~ geval tegen hetzelve zeggen: ,. heb ik
" u niet voorfp~ld, d:1t gij u door uw~ onop'
" lettcndheiJ lh:eds meerd~r onaangc!na!lle
onaangc!n3!lle ie" volgen zoudt op den hals halen. Da~r gij nu
" wederom met uw werk niet gere~d ûjt, zoo
" mo~t gij aanftollds
aan!l:ollds uwe tJak afwerken, op"dat Rij I.iet te veel achteruit /:eraaln? J<;r
" is dus voor u geen l~jd, om dezen middag
einrle l:wen middag"
" naar lillis te g3au, ten einrie
" malilt~id te h~'u!ien. Mogelijk zult vii zeg" gen of denken, (hetgene waarlchijnlijk dIk·
wijls gebeuren z;l) ik zal nu eens regt vlij.
vlij..
" wiiIs
" tig wezen, om fpoedig met m:ill werk ge" reed t. warden, ell dan nog Ipoedig naar
.E a
u huis
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" buis loopen, om wat te eten; liJaar , wan" neer gij bet daarop toelegt, dan loopt gij
" g€vaar, om u te zeer te overijlen, en dus al" weder geen goed werk voor den dag te bren" gen; of mogelijk verbeeldt gij u, dat een u·
" Wer fchoolmakkers u wel wat eten zal me" de brengen; doch gij hebt geen tijd, 0m te
" eten, wanneer gij, zonder u te overhaasten,
" met uwe zaken. zoo als gefchieden moet,
"tegen den aanvang der namiddag. fchool,
" wilt gereed zUn. Ik zal u alleen een nuk" Je brood laten geven, opdat gij niet flaauw
~, van honger moogt worden." Dit laatfie
kan de onderwijzer zeggen en ook doen, wanneer hij dit nooelig oordeelt; doch hij moet bovenal toezien, dat het kind heimelijk geen eten
gehragt worde.
Helpt ook dit niet, dan moet de fchoolleeraar
zijne ontevregeA heid en minachting tegen zulk
een haHl:arrig kind. aan den dag leggen, want
daar het v!ln het uiterfie aanbelang is, dat de
jeugd op de goedkeuring en achting van brave
menfchen, en inzonderheid van hare Ol!l!ers en
onderwijzers, vroegtijdig hoogen pr~js leeTe Hel·
len, zoo moet men haar gewennen, om dezelye als eene der grootfie belooningen. en hun
misnoegen eH gering1èhatting als eelle der grootfie Hraffell, te be1èhouwen, en daarom deze
middelen ter verbt:tering tOt het laatfte hefpa·
ren. Moet een fchoolleeraar, aan et:I; onoplet.
tend kind, zijn ongenoegen en minachting tooDen, hij doe dit dan, door aan hetzelve een
zeker vermaak, bij voorbeeld eene wandeling,
op welke bH zUne overige fc!lOolierell iets
nieuws beloofde te vert~llen of aan te w~zell,
te
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te onthonden, door d:larb~i :Ian te merken,
dat het uit hoofde zijner onoplettendheid niet
verftaa"1 z:ll, hetgene hij aan de overig'~n, ter
vermeerdering van bun genoegen, verhalen
wilde. - Ook moeten, bij de voorgaande proeYen, de no~ meer afgelegene kwad<! gevolgen
zijner onachTzaamheid, aan het kind fomtijds
wederom worden voorgehouden, en, wanneer
dit alles zonder eenige goede uitwerking blijft,
eerst dan moet men zijne tocVlllgr tot fiellige
Hraffen n,~mell.
Op gelijke wUze, als tot hkrtoe Vlm de onaangename gevolgen is aan~ewezen, moet gij
ook, geachte Schol)lleeraars! ten aanzien cter
aangename handelen. G~i moet den kindèren,
IJamelijk, bij geit::genheid, wanneer zij een of
;Jnder p:enoegen fmaken, dit niet alleen al~ cm
~evolg hunner goede gezindheid of daad leeren
kennen, maar hen ook met de meer afgelegene
g.evolgen, in verband met dhr.cncn, \vdke
zij reeds metderdaad ontwaren, be:kend maken,
en aanleiding geven, dat zij ook delen, zoo
veel doenJ~ik is, Vl1U tijd tot t~id, ondervinden. Olldcrtusfchen moet g~j, bij voorbedd,
bij een onoplettend kind, daarmede niet eent
aanvangen, wanneer het zig volkomen vtrbc ..
terd heeft, m3:lr u van het. milifte hlUk van be.
terrchap bedienen, om hetzelve zij'Je grootere
wel tevredenheid en meerdere opgeruimdheid
van hart !e doen opmerken. \Vannecr nlJ zi.ine
verbetering van eenlgen duur is, dan moet gij
den indruk dezer eerUe aangename gev"l!!ell,
door eenige doelmatige genoegens, inzonderheid
door het betoon U\ver goedkeuring en acllting.
pogen te verl1erken; doch daarbij, zoo wel
.
E 3
mo-
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lIlogeli.:k, trachten te verhoeden, dat deze uitged~chte genoegens in het oog des kinds niets
wHlekeurigs bezitten; en het is tor dit einde,
dnt gij tegen een kind, dat bij het leeren zijDer lesft!11 opmerkza.ner geworden is, wanneer gij met uwe fcholieren weder eene wandeling wilt dDen, zeggen moet: " thans zal
" ik u met roU nemen; want, daar gij thalls
" oplettender ûjt, kunt e1j er nu ook Ilut uit
, trekkei], "
, 'Wanneer ldnderen, zoo als dikwijls het geval is, voor alle andere befrr~ffingen doof, en
nog maar alleea voor eten en drillken gevoelig
:zijn, dan moet men zich toeleggen, om den
op zich zelven waarachtigen fidregel: dü 1ied
'l'erJ..t /;eJ;()(ft meer 'Yocd/d, dan die minder,
0/ volJirût "jets, arbeidt, voor hen zoo bevattelijk te maken, dat zij zich vol!1n:kt lli~t verwonderen, indien zij overeel;]wm[lig denzdven
behandeld worden, en, zoo zij niet vJUtig ge·
weest zijn, hooren moeten: " Zie, gij hebt
." ht:dcn morgen u geene de minne mo~ite ge" geven. en weinig gearheid; een zoo groot
" èee1 fpijze, als gij anders verdragen kUilt.
,. zourle II th:ms nadeel doen, en hi~rom moet
" iJ.: U minder geven." - EIÎ, in het omge.
keerde gtval: " heden kunt füi wél wat meer ..
" der voedfel .verdragen, om uat gij vJ~jrig ge ..
" arbeidt hebt." Nooit echter moet ~jj u laten om v::llen: " om d:!t gU d~ZCIl dag naar·
~i ftjg of traag ~ewt'rkt hebt, daarom OntW!lJgt
,. gij tot Joun of [haf meerder of minder eten. "
walJt op deze wijze z(,uJ~n de killderen het
wuuurh,kc v<.:rbalJd van uit ~e .. olg, [Jict ;Ille deszelf::; voorlit!ckn, aunHunds uit het oug verJi..! •.

zen,
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zen, gelijk ook daaruit alle de nadeelige gevolgen van willekeurige belooningen en {haffen 11
hierboven opgegeven, zouden geboren wor.
den.
Een ander beJetfel, waardoor de lUltUurlij1c1
belooningen en firafrèn dikwiils in hare bedoel.
de werking verhinderd worden, is hierin gele.
gen:
2. Dat de driften veeltij.1f Ie flerk zijn., of
Jut gevoet "IOor de gevolgen te zlvd is. Wanneer d:! mltuurlijke gevolgen etner daad door,
het kid vvd worden opgemt'rkt. waar dezo
nitt fitl'k genoeg op hctztlvc werken, dan
moet lli~n aan deze gevolgen mr!"r lladruk
nadruk trachten bij
hi.j re uttL n. Hne ongrrii·,nà dit û"k in
(iCl) eeri1cn c.pflag fLh~;ne, dalI, inen toch aaTl
de l;aulUrlijke !:evol~en eener d:ud geene groQ.
tc:rc werkingskl"lcht bsn r;even , dan zij uit eigell
aard h~~itten, is h<.t to..:h ûlHwijfdb:l:ir zeker,
dr.t men veel kan bij.:H:1gen, Olll de beletld~. d~e
hun",::n invloed bij kindaell ki.lJllH:11 O:l'ellimen,
;:~ vCilninderen of p.chee! uit l1(.'n weg te ruir,;èn. U;/:itoe moetc:n ~vij dus O'lze epletCtndndd bepai.:n. en trachte:l :lal] te tO(in~n 1 hoe
l!ltll in het opgegevene geval tot ds.t eir.de te
hn:'elen hebbe.
Zi.;n f(lulmige driften
cl riften te fterk, clun kan men
die l~et b(~te matigen door de kinderen, Z0Cl
v~el mogdiik, vm de gelegenheden te rug te
hm,::cl!, waarbij zij z'.:udtll kunnen woden
t ::l~l;cte ~em.!akt. Van dezen aard zijn tf10Tll,
W J ~~kz ucbt •
oploopendheid eu dCI gelijken.
M
.. estnl (ChteT hcdl. bij ficrk :I:mgrodjemle
:I:mgrocijemle
~L.estnl
rlrittcn, het g(!val pl~ats, dat men tot n~1lige
EI1 fir:'iLn zijne \oevlugt u!oct
bd\.lCllllligen fl1
f. ..4
lI.~.
E
ll.e·
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nemen, wil men dezelve verzwakken of beteugelen. Inzonderheid is dit het ,'!eval biJ hand
over hand toenemende traagheid, aan welke
11et. om dat zij alle werkzaamheid fire:nt, bij
uitllek· eigen is, dat zij alle teedere aandoenin.
J!:en onderdrukt, en hiero.m, zelfs de beste,
wenfcnen eells luijaards verijdelt, wanneer hij
niet door Ilcrkere zinnelijke drangredenen tot
verbEtering van ziJn gedrag aangefp00rd warde.
Even zoo kan het te zwak gevoel voor de
gevolgen eener daad de bedoelde werking van uatuurlijke belooningen en firaff(!n verhinderen, en
waar dit derhalve plaats heeft, moet ieder onderwijzer der jeugd op middelen bedacht zijn,
om hetzelve op te wekken, of te verllerken.
Hoe dit nu, onzes oordeels , het beste gefchieden kan, zullen wij door een voorbeeld trach.
ten aan te toonen. Het gev0el voor de goed.
en afkeuring van brave men fc hen , is bij vele kinderen, inzonderheid op het land, zeer
zwak. zoo als hunne gefprekken en handelin·
gen daarv.m dikwijls de duideiijklle blijken opkveren. Ondertusfchen is het van veel belang,
dat dit gevoel vroegt~idig in hen ontwikkeld
worde: I. om dat hetzelve een krachtig mid·
del is, om de jeugd tot het goede aan te fporen en van het kwaad te rug te houden. 2. Om
dat de mensch, naar mate dit gevoel meer
ontwikkeld wordt. van langzamerhand ook zoo
veel te grooter belang zalleeren nellen in de
goed· en afkeuring van GÜD. welke eindelijk
het voorname roerft'l van alle zijne daden zal
worden; en 1. om dat tie goed en afkturing
van reglfchapene me"fchen, ten aanzien van verfcheidelle got:de en kwade hoedanigheden, zoo

alt:
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lükheid, en van liefdeloosheid, lompheid en (Jor-

digheid, het eenig nabij gelegene en duidelijk
in het oog loopende j!'evolg is, hetwelk natuurlijke belooningen en {haffen met zich brengen.
\Vanneer, derhalve, een kind van eene liefdelooze geaardheid, volfl:rekt geen, of ntchts wei.
nig gevoel heeft voor de afkeuring van anderen, dan zal het weinig ter z~jner verbeterinl!;
baten, of llli:n hetzelve al op rijt gevolg oplettend make, zoo men dit g~voel niet vooraf
tracht OP te wekken en te vernerken.
Maar: vraagt men, op welke w~ize kan dit
~erchieden '? Wij antwoorden, door het te z,... ak
gevoel v/lor het onmiddellijke gevolg eener daad,
door middellijke, of meer afgelegene gevolgen
derzelve , te verlevendigen, dat is: men moet
ovefiWegen, of het eerstgenoemde ,evolg, waaromtrent het kind ongevoelig is, ook mogeliik andere
uitwerk fels zoude kunnen te we ge brenlZen, welke zijn gevoelfierker aandoen. De afkeuring van
:mderen heeft dit natuurlijk gevolg, dat diegenen,
aan ",'elke men m;shaa!t, nitt genegen zijn,
om ons diu/fen te bewijztn, gwoegefl te verfchafJen, m,. ons te verkeeren et/zo en zoo ook
om!!.ekeerd. Hieruit vloeijen nu allerlei om.
flandigheden voort, welke men zekerlijk aan
ieder kind kan doen opmerken, om daardoor
op zijn gevoel te werken, en die, wanneer zU
ficeds op hunne ware oorzaak, te weten op de
verwe'kte goed en afkeuring, warelen te rug
gebragt , ong~twijfeld het gevoel voor dit ge..
volg, VOl! tiid tot tijd, meer kracht en levendigheid zullen b~izetten. MeI! moet zich echter wel waçhten, OID datgene, ''''c;lk IDen als
een
E S
<
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een uÎcwerkfel der goed - en afkeuri!1g v!ln an.
deren aan het k:nu doet gevoelen, aal) betzelve als eene vnllekeurige belooning of Hraf,
of z.:!lfs :;ls fen middel tot wr~ak re vertoonen. OUI dit te verhoeden lTlO~t m.~n, W:.lllneer men, bij voorbt:êld, een llprdj~ kind genoe;,:e~Js wil onthouden, het vrie'j.ielijk, op
deze of (i.1orr~eJijke wijze, aanfpreken: " Het
,: doet mij leed, dat ik u :Jall dit \'i'f,L:Lk
" geen ded k:;n doen nemen. Gaarne zou ik
"den OIla:t1'lgenamen indruk, dien II we \lor" digheid mij te w:!ge brengt, benever!s i~ct
" gevaar, wo:arin.gij mij fielt, om dOJf u\~'~
"onrtinheid bdl1:et te worden, eu.:, l7!ij
" wi-lIen ge'roosten, ten einde u dit gCll:\t ~eJl
" te ver[chilffell, llietri!gellfi~:mde mij lIWt' nOl'" digheid, en lIog meer uwe onvt:rfcbi:lig:l~id
" omtrent de afkeuring V:ln an::eren, z~a mis.
" haagt; doch :11 wilde ik (Jok mijn fig .. n ~,;
" noegen en keuze aan u opofferen. !i.i;U h,:t
" m~i echtfr niet vrij, Olll dit ten aalJ;;i~n dtr
" overige kindertl1 te doen. Gij mOd dll~,
" uit hoof,ie van het nlJemeene misb~~~!l, i:t!t" gene gij ver,,:ekt he.bt, te huis ~lijv..:n."
Een tweede uIlwerkld der afkeur:n:..; van :llloeren is hicl in gd~gen: dat wij wm IIwlë,s(,fi,
tlle Ins mishtlgw, ,;ht glJZarne ewig u'!tr.st l,:;'J.'tjs o'1tvatJgen. Oaar het lJU z\!er te wenlc;l:'n
is, dat kinderen vroegtijdig lItt gdui; keri.!:J
waarderen, 0[;1 allderen l.1lttig te ;:I.in ~ ZIJO
kan in dit opzigt, ter opw·~kl\:ng van :I.'t ~ó.
vod voor de goed- en atkcurill b V;iiJ alld~ .. t:!i.
Vl!el bijèr:Jgen, W21~n;:l:r men zooch!!/i;;!;! kj'dc'
reil, waa: bij hctzdve lIog Jlitt i:; olitwikkd'i.
'(lau geringe cien:.[bi.'ttjOld1Jg~lI, Ol:m:! gqJ: .. l(!
ann-
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aatlmerkingen terug houdt. Dus zou men, bij
voorbfeld. w:mneer men aan iemand een gefchenk, of iets anders, wil zenden, kUl1n~n
zeggen: ,. Kinderen! ik zoude g:tarne een van
" u :lllcn mer deze boodfchap willen belas" ten; doch ik kan CRIETJZ of PlETER d:!ar" toe niet gebruikeu. Zi) mishagen eenen ie" der doof deze of gene Oechte hoedanigheid ~
" en men m:-g ,. wanneer men iets aan eenen
" vriend .:!cr,dr, zijn genoegen daarcver niet
"vergaJl~Il. A:m u derh:llve, FRANS! wil ik
" dit verltiaak verElmnen, omdat ik weet, dat
" gij aan mijnen buurm.:m niet mishaagt. " Neen P1E TER!" kaB de Schoolleeraar op eeI1en andertn ti~d zeggen, " ik mag u niet ver" oorlovtn, om aan uwe kleine fchoolmakkers
" de letters :lan te wijzen, want men kan niet
" verw2chten, dat zU aan iemand, die in hun
" oog zoo m:sh:lgeiijk is, gaarne eenen dienst
" zullen willèn te danken hebben. - Neen,
" HER~ll\N! gij kunt de boeken, pennen, enz.
" niet meer TOllddeelen, want hij, oie omtrent de
" goed. of afkeuring van :anderen ouverfchillig is,
" doet zoo iets nooit in behoorlijke orde: hier
" zijn andere kindcrren genoeg, die het genoe" gen, om de or wel te uoen aan anderen te
h behngell, na::r w:larde weten te fch:men, en
"dezen zuilen daarin meer vermaak vinden
" enz." - Het gfell in dit voorbeeld gezegd
is, kan men Gok up :mdere foon,t:lijke geval~
len roepas!t:I1.
EU1 lalidlc, voornaam belet rel , waardoor het
oogu.el k t}tr natuurlijke belooningen en fir:;ff~u
lJi~t zddcll verijdeld wordt, be/bat:
S lIJ ,11; fm.p, QUJ l;ICh dç/ir Yctf/:urij ~f) 1(J.4

ge"
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gen te redden. Om dit nu te verhoeden, moet
lIlen deze ondeugden befl:endlg tegengaan. l-loe
belangrijk dit Zü, bJ~jkt, behalve uit hetl!:een
wij reeds omtrent derzelver fchadel~ikhcict ge.
zegd hehhen, ook inzonderheid dnaruit : ti dat
'er, behah'c de eeuwige beloonin:,zen en firaf.
fen, geelIe goede noch kwade gevol(!e~ onzer
daden zijn. die hunne werking niet t,U die ft)orc
van menfchen verliezen, welke door IJuigchelarij en logen de eerfl:en trachten in te oógllen,
en de laatft.:n hopen te ontwijken: eo deze
omlland igheid leert ons tevens, hoe gewigtig
het zij, om de onveranderl~jke drangrerlenen,
welke uit, GODS alomtegenwoordigheid, en zijne vergeldingen in eene aanllaaode eeuwigheid,
worden afgeleid, vroegtijdig in de harten der
jeugd te prenten, en bij elke gelegenheid die
belooningen dermate met de tijdelijke te verbinden, dat zij aitoos door de laat/len aan de eeuwige herinnerd worde. Dit zal gefchieden, wann~er men haar hj de IaatHen dikwijl.ll op de eerfien w\ist, en hierdoor zullen de eeuwige vergeldingen fpoediger, dan men van een bloot onderwijs kan verwachten, op haar werken. b. Om
dat de kinderen, weJ!,en het geJukt, om zicll
door geveinsdheid en logen te redden, daardoor tot {chadelijke dolingen gebragt worden.
Bij voorbeeld: wanneer een kind zich dik w~ils
van de goedkeuring ziins meesters, en van andere aangename gevolgen der naufiigheid kan
nrzeke::en, tenv~il hij het een hem bevolen opfl:el
van eenen brief, of VJn iets dergelijks, door eenen ander lilat verva~rdigen; wanneer het hem
vaak gelukt, de onaan{:!:ename gevolgen der lui.
heid te ontwijken door het antwoord op eene
hem
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hem gedane vraag heiml"lijk uit een boek voor
te lezen enz. dan moet het hem immers voorkomen, dat niet ZO(i) zeer de naarO:igheid of
luIheid, als wel de fchijn derzelve , aan~ena ..
me of onaangename gevolgen na zich fleept.Gaarne handeldèn wij breeder over het gewigt ~
om geveinsdheid en logen vroegtijdig in de kin.
deren tegen te gun, ten einde fommii!en van
het fchadeliike der zoo aJgemeene toegedlJkheid
in dit opzigt nader te overtu;g.:n; doch wij
moeten ons hier met het gezegde vergenoegen,
om nog kortelijk te kunnen aanwijzen, hoe
men deze ondeugden bij d~ jeugd of gedeelte.
liik kan voorkomen of verbeteren •
• Om de logen bij de kinderen te verb,oeden,
moet men alle aanleiding daartoe zoo zorgvuldig trachten te vermijden, of zoo onfchadelijk
trachten te maken, als immer mogelijk is. Het
is den mensch zoo natuuriijk eigen om eene
zaak aldus en niet anders te zeggen, dan zij
ons bekfnd is, en zich in zulk een karakter,
eu in geen ander, te vertoonen ~ dan men waar..
lijk bezit, dat onget\\ ijfeld niemand beweren
zal, dat de kinderen van nature even zeer tot
logen, als tot toorn, traagheid, of tot andere
fouten, die gedeelttlijk van hun Iigchaam~gefiel
afhangen. geneigd zijn, Het tegendeel blijkt
uit de zoo t,,:jf~JJdc belangeloosheid der kleine
kinderen, die uit IlUoue lJfttuurlijke neiging,
om alles aan den dag te leggen of te zeggen,
wat z~i gevoelen of denken, haren oorfprong
ontleent. Door het voorh"eld van volwasfenen
leeren de kinderen toch alti:ld het eerst de kunst
van liegen en veinzen.
Zij hooren dikwerf.
hoe d enstboden, buren, ja, helaas! vele ou"

ders ,
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ders, zich onderling vereenigen , om hi~r of
dnar iemand door logen en ~eveinsdheid te
misleiden, en dikwijls wordt hun zelfs :1:H1bevolen, oln hetzelfde te dO&ll. Op deze wUze
worden zU er reeds aan gewoon, voor dat zij
nog weten, dat daar eenig kwaad in gdegen
is. Ondertusrchen hangt het zekerlij!{ van u
niet lIf. waard ig:= 8choolleeraars! om de jeugd

voor aJle flechte voorbeelrlen van anderen te
hoeden; doch het is uWe ta!l.k, om te zorgen,
dat gij er zelf gellne geeft, en, zoo dit, uwe!
ondanks. al eens gebeuren mogt, de ê-oor u
iegevene aanleiding lot liegen aanfronds te trachten weg te nemen. I3lj voorbeeld: wal1neo:!r ie:m:md, JIJ het bijzijn uwer fcholier~n, tegen. u

zeide: " uw btlul{!lan N. wilde gaarne dit of
"dat huisraad van u leen en ," en gij geeft
daarop, ten antwoord: " het is bij den f!Bid,·t
terw~i1 de kinderen zeer wel vao het tegendeel
ov~rtuig:d wareiJ, dan moet gij, op de eer!1e
ontdekking der logen, tegen hen zeggen: ., Kin" deren! ik heb uit overijling onwaarheid ge" fproken: morgen zal ik N. de ware reden
" zeggen, waarom ik hem het gevraagde huis,. raad niet leenen ko~de, of liever, ik l:tl het
,. hem aanfionds zenden." Door zulk een ge..
dr~g zult gij niet :!!leen de aanleiding tot liegen wegnemen, maar tevl!ns zoo veel ach.
ting en vertrouwen bij uwe kinderen verw~r
ven, dat uw woord meer bij hen zal afdoen,
dan menigerlei bew~zcn: een voorregt , inder·
daad, dn door celJen onderwij~er der jeugd
lJiet genc'e·g l{~n gewaardeerd worden!
Hovendi('ll moet ~ii het fchandelijke ,an het
\,Qorbeeld, het welke den kinderen in hun ouders
huis,
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huis, of ehlers, gegeven wordt, ZM "eet doenlij". I iaï.hten
rar.hten te verminderen, en dit kan bij
Cèll
C~ll glfp;cl.,
g<f~Fcl"
op de volgencle, of foort!teliike,
wi}ze gef(:hieden: "Dik''''ijls hoort gij wel
,,1::::15 door brave menf~hen z~gg~n: i1:el
nel u
,. 7.'_'0 of zoo a:m; lieg hem 'N:!t voo:" 9 of m:l2K:
,. bem wat w~is; maar g~i moet wel in het oog
" hC';.idëIi, dat deze foort v::n mcnfchen, in
" zotl,{ar.i~e gevallen. di~ Jog!:n en veinzel'i.1
veinzerij
" ni~t bedoelen, waarvan wU !:lier [preken, en
" d:e God~ zoo hoog~t m;~hage1ij!t is; maat
" dnart:!oor zich dikwerf allt.'en een fchuldeloos
" tijdv:!rdriif vI!TfchdI.!n.
v.:rfch.JI.!n. Evr.nwel zijn er, die
" rn~t dc:rgelijke g~zegde'1 11 chte bcdoeli-lgen
" hebben,
heb hen , en dezelvi! 'lu5 in emst rueenen;
" Joch deze zijn ongelukkig. bU
bi,i mangel alIl
,. vroegere onderrigting, onkundig van het
" h":l~1C en fchaèel~ike '":ln zulk een gedrag.
"Ondtrtusfchen
"Ondertusfchen l~;d~n zij er vele D2deelerz
" door, w:mt men veitrouwt hrn niet, even
" wl!ini~, nIs gij e(!nen Ipcelmakker, àien ~ij
"dik"f;;ls op logeos betrapt hebt. aani1:onds
aanll:onds
,; op zijn woord zult ge]l)f}ven.
ge]l)r}ven. Daaren;'oven
" Jle~rt ,;:t mistro~wen, h~t welke de logc:naar
;,;cnen i~der tegen hem illboe~cmt·.
" ;;cnen
illboe~cmt-. nog :Inde:lnde"" Tr..... . llj~''-::2rkfels, d:e ten mi:Jfic zUn tiidc1ijk
" geluk det
IiÏet weinig in den Wë!',
fh:lO, [chorm
w~!', ll:1:ln,
5, hii ook het kW:Hle en fch;,rleJiike der logen
" :::.:t
\'hnlleer echter deze
:::,:t IJ ngt kennen.
" O1i~:.:n('~ 2:m z~in ei~cn verzuim te wijten
l1Ctft hij ook in de :mdere \vereld
" zii, d~ n 11Ctft
"
r);:~IVO ,r de GodlleIrike flruf
i1:raf te wachten, weJ..
" l,e rcker het zwaarîlc
zW311rllc voor dicgt!nen zijn
'r' •
• even al;; rij, in J1U:lne
Jlu:lne jtugd ge..,
" z31. c! ,,'
"ktHl !.óben, hue
hl.le affcliuwelijk logen em
" ge.
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" geveinsdheid in de ongen van den Heilig-en
GOD zijn, en evenwel in deze ondeugden zijn
" blijven volharden.'"
Behalve op de aangetoonde, kan men de
kinderen nog op vee1erlei andere wijzen, inzonderheid door onvoorzigtige vragen, tot 10,en en huigchelarij verleiden; doch wij achten
het gezegde, ter waarfchuwing genoeg, en gaan
dus over, om aan te wijzen, hoe men kinderen, die aan dit euvel ziek zijn, het best kUIlne verbeteren.
Hiertoe, nu, is eene mondelinge en 'nadrukkelijke onderrigtinjC omtrent de goede en kwa.
de tijdeliike gevolgen der waarheid en logen
noodzakelijk, en om deze vruchtbaar te maken, moet gij ten aanzien derzelve op gelijke
w~ize handelen, als wij hiervoren omtre! t de
onoplettendheid hebben aangewezen.
Eerst
moet gij de kindenn het knagende en beangfl:igend gevoel fchetfen, het welke het naast aan
elke fooft van veinzerij verbonden is, en ons
geweten ons onmiddellijk doet ontwaren; vervolgens moet gij hen van tijd tot tijd oplettend
maken op de menigvuldige ongelegen heden ,
waarin zij ,zich door dezelve brengen. en op
hit vertrouwen en mistrouwen, dat zij daardoor in anderen verwekken, en hen dit allrs
op eene levendige wijze doen gevoelen. Dus
heeft veel malen, bij voorbeeld, b~i kinderen
het geval plaats, dat zU zich ziek vertoonen,
om den arbeid, of iets anders, dat hun onaangenaam is, te ontduiken ~ zonder dflt men
dikwijls met zekerheid kan bepalen, of hUllne
ziekte waar, of l1tcIns een voorwe!Hl rel zij.
Hierom ware het niet ondienUig, tot cellen
al"

lil hel Ill,cmeen.
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regel in te voeren, om zieke kiltderen, van welken aard dan ook de ziekte moge wezen, eene zekere foberheid in eten eu
drinken te doen in acht nemen, en, wanneer
d~ kinderen niet traag zijn, hen eenigen tijd
t~ià
te doen Ril zitten of liggen. hetgene bij vele
allen een zeer glled
ziekten het eenige, en bij :llIen
middel is tot herfielling. Dat
Dllt ele kinderen fomtijds weinig te ~ten krijgen, zal hun toch nooit
eenig nadeel Qo~n
do~n t het zij dat zij al of niet
ziek zijn, z~lfs dan niet, wanneer zij bij het
fijl
fiil zitun al eens ~en~n geheelen dag moesten
va5t~n; integ~ndeel zal men er dit door te
wege brengen, dat zij, eenmaal wetende, dat
zulk eelle behandeling hun altijd te wachten
naat, zullen nalaten in d€zen zich verder te
11aat,
vermommen. Men werpe ons hier niet tegen ~
dat de kinderen hierdoor ligtelijk kunnen bewogen worden, om ziekten of on gefield heden
te. verbergen; want, behalve, dat deze zwarigheid. bij zorgvuldige ouders en onderwijzers,
van weinig belang is, zijn zoodanige ziekt eH , bij
welken de kind~ren eenen zoo gragen eetlust bcbouden, dat zij, om dien te bevredigen, bunlJe
ongefieldheid, die zich ook door geenè andere
kenmerken openbaart.
openb:lart. verzw~igell, zeer zeiden,
of op verre na niet zoo gevaarlijk, als die zidziedziekten, waarvoor %ij, door deze behandeling,
bewaard worden.
Gebeurt bet,
het, dat kinderen, door de erkende, D:ldeelige
nadeelige gevolgen Vln hun' liegen en vein+en. tot g~eHe verbetering kunnen gebragt
worden, dan moet
mo~tmen
men de oorzaak hiervan
zoeken of in de fierkte
flerkte een er hartstogt. wdke. zoo als wij hebben aangetoond, gematigd.
alg~meen~n

lil. Deel.
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of wel in een te zwak gevoel vlIn de gevolgen der
waarheid en logen, hetwelk als dan verHerkt moet
worden. Het laatft:e geval beeft, inzonderheid
blj kleine kinderen, dikwijls plaats, vermits et
al eene groote mnte van ontwikkeling der ziels.
vermogens toe behl)ort, om zich, bij voor.
beeld, door de vrees, van mistrouwd, of ehor
de hoop, om op zUn woord geloofd te zullen
wordfI{J, - hel geen een der meest in het oog
loopende natuurlijke gevolgen van waarheid en
logen is - boven dete zwaltheid van ~evoel
te verheften. In dit geval moet gij aln dit gevoel meer levendigheid trachten bij te zetten,.
door l1et kind in omf!:andigheden fe pht~tfen,
waarin het den invlocrd van vertrouwen en mistrouwen dnideliik ontwaart. Het is, bij v()Ior·
beeld; een n:l.tuurlUk gevolg v:m- het vertrouwen ~ hetwelk waarheid minnende kinderen ons
inb61ezemen, dat men op verre na niet zoo veer
acht op hen behoeft te geven, noch hunnt!
vrijheid zoo zeer te bepalen, als men ten aanz'ien van logenachtj:ge verpligt is. Ook kaft
men de eerfien eerder allerlei bezigheden toevertrouwen. dan de laadlen, ef! deze omfian·
digheid geeft Qns eene reeks van middelen :laB
de hand, om het gevoel voor het gewigt, hetgeen in het vertrouwen of mi:.trouwen vananderen gdep;en is, te verllerkeP1.- Dus zoude
men, bij voorbeeld, door het toeflnitender
broodkast, aanleiding kunnen geven, dat een
Jogenachtig kind: op z~in morgen- of avondeten
dikwijls lang moest wachten, en bij die gelegenheid tegen hem kunnen zeggen: " Zie, zoo'
" gaat het ~ wanneer men liegt, en daardoor'
" in anderen een billijk. mi$trouwen verwekt.
" Ala
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." Als ik den fleutel in de kast bad laten fil!" ken, dan 30udt gij U
U welligt door de m~~
" nigte of foort van fp~izen benadeeld, en m~i
h door logen blliten {bat gefield hebben, om
" U tiidig genoeg te hulp te komen. lk zou
"Ge u voorbeelden kunnen bijbrengen van
" kinderen, die op deze wijze Voor altoos hun" ne gezondheid gekrenkt. of. uit onkunde,
" vergif gebruikt ~ en daardoor hun leven aIR
"lerjammerJ~ik!!t geëindigd hebben" Op eenen anderen t~id zou men het kind, wanneer
men wil uitga.an, kunnen oplluiten; doch in
diervoelle, dat
dJt het heimelijk door iemand werd
gadege!1agen, en er dan bij kunnen voegen 3
" Gij zoudt llgtelijk uit onvoorzigtigheid het
"een of ander kwaad kunnen uitvoeren. en
" een ander zoude onder verdenking vallen;
" want f!:ij zUt niet gewoon, om de wnarheid
,. te (preken." Nog een andermaal zoude melt
aan zulk elm kind het een of ander vermaak
weigeren, en tegen hetzelve zeggen kannen:
" ik kan u niet derwaarts laten gaan" omdat
" gij daar, of u zelven, of anderen, door 10" gen, eenlge fchade zoudt kUilnen töcbrentöebren" gen, welke door mij, daar gij 11iet opregt
" jegens mij zUt, niet weder zou herfield kun" nen worden."
Van gelijkfoortige ttliddelen kunt gij ti b~dîe.
nen bij die kinderen, welke aan het fpre
ken
fpreken
t~in, of dit beder waarheid reeds gewonn t~iIl,
ginnen te worden. ten eillde hen langs dien
weg van het a:mgename
a:lIlgename van het vertrOUwen
en de achting hunner medemenfchen, en van
~ndere voordeelige gevolgen der waarheid; te
overtuigen. "Daar gii u nu verbeten,'; kan
mel1
F s
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men te~~n de lutnen ze!!'gen, " en ik dus reeds
" u l'trder er op kan fia~t maken, d~t gi,i mij
,. dOPT geen logen zult trachten te misleiden.
" zoo durve ik het thans wagen, u :llleen dllar
" of daar naar toe te laten gaan, om uw ver" mank te neme~; of, om do broodkast niet
" te fluiten, om voor te komen dat de fnoep·
" lust u niet bekruil'e." Ondertusfchen moet
gU dit middd, b~i kinderen, die, na dat zij
langen tijd aan het liegen gewoon waren, eerst
kortclin~s aanvir.gen zich te verbeteren. alleen dan beproeven, wanneer gij door hc:ime]jjke verfhndhouding met iem:lnd, of door :mdue wegen, Iigtelijk kunt te weten komen,
hoe zij zich gedragen hebbeR. - Aan die kinèeren , van welken gij u verzekerd houot, dat
zij de waar1Jeid fpreken, moet g~i dergelijke uitwcrkfels van vertrouwen en achting meermalen
en dukelijker onder het oog brengen. om
da:udoor, niet alleen alln hen, m3'r ook aan
de overigen, het groote :lanbeIang van het vertrouwen van anderen. zoo veel te fierker te doen
f!evoelen, en hun ver12ngen, om zich hetzelve waardig te maken, zoo veel te meerder aan
te vuren.
W~nneer echtrr alle deze middelen nog niet
toereikende zijn, om een kind van het liegen af
te brengen, dan is het, zoo wel uit hoofdt!
van het groote nadeel, dat lJct daardoor zich·
zeI ven op elen hals haalt. als uit aanmerking
van r.et Hechte voorbeeld voor anderen, nood7.akelijk, om tot fiellige. zelfs tot de gevoe·
iigfle, nr~frèn den toevlugt te nemen; want
mI. TI moet ge~n middel onbeproefd laten, om

di-
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deze fchandc1i!l>e ondeugd, vroegtijdig in de
te verllikken.
nt:halve hetgene wij tot hiertoe van de logen gt!zcr,d hebben, moet gij nog het volgende iu het oo~ houden.
I. Hoe mo(;~idijker het valt, om den kinoeren hrt liegen te ontwelln~n, z~[) veel te
zorgvuldiger moet gij ben er voor trachten te

jwed

bewaren.
Il. Daar deze gewoonte nooit fpoec1iger ont·
naat, en nimmer meerder moeite kost, om uit
te rooiien, dan wanneer den kinderen de logen dikwijls gdukt, zoo kUilt gij er nooit bedacht ~el1oeg op wezen. om dit te verhoeden.
3. Hoe fierker een kind aan het liegen is verflaaafd j!;eweest, Z00 veel te meer toegedlijkheid
meet gij ~ebrl1iken, zoodra het zich Occhts eelli~ermate begint te Hl'beteren; namelijk toegeefJijt;heid in het be!lr~ft'cn zijner overige fouten,
wanneer het dezeh'en erkeut, of teil minne niet
loochent. Ondertusfchen moet deze toe~edlÜk.
beid ook niet te ver gaan; want, indien alle misna~en der kinderen, uit hoofde hunner bekentenis. ongtlhaft bleven, dan zouden zi,i die om
dezelfde reden erkennen, om welke zij p:eWOOIl
waren deze! ve te on: veinzen, z0nder daaronl
overeellkomfiig oe wa~rhdd te h~lldelel1.
4. Wanneer gii een kind, wt'j!ens z!inen er·
kenden misfl2g Heilig moet firall::n. omd::t gij
met reden vreest, dat uwe toe&cdl;ik heid betzelve in ziin bedreven kwaad zal verltel ken.,
dan moet gij het duidelijk te k e~1Jlell geVt!Il.,
àat het, ot door de ftellige., of wel door de
n:ltllurlijkc {haf der lo)!:en, in eenen nog on·
aangenamer toc:fi.. nd zou geraakt zijn, inàicll
F ;3
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het

z~ine

begane fout ontkend hadde; terwijl

{l:ii, bovendien. aan ~oodanig kind, uwe hoo?;-

acht ing en liefde, #egcns het erkennen van
zijnl:D misOag, openliik moet lIan den dag leggen, derwijze, d:lt deze als een n:ituurIijlc ge.
v(,lr: zijner w~arheid en getrouwheid door hem
b::?fchnuwd worden. La'ngs dezen weg alleen
kun' gij het gevaar, om de ieugd, of dour
eene aanhoudende toegediijkheid in hare verkt:t:r,1hcden te ver(lerken, of haar donr Heilige
Hr3ff,:H tot dLn logen te brengen, het best ontw~jken, en, in vereeniging met de overige opgegeven~ mirldelen. het meeste bijdragen, om
lJa.lr vroeg~ijdig re leeren ~ de wa:1rhcid te fpreken met den naasten.

X J.
LES.
Over het bdaolltn en flrllffàJ ilJ Jut bijzfJntkr.
\Vanneer men het doel der belooDingen en
flr:lfi".::n, in het btgin der vorige les aangeweLen. behoorlick overweegt, :lal men moeten
toet1emmen. dat de (lI; ff~n nooit iets ander~
~ijll, en zich in het oog der jeugd nimmer anders moeten vertoon en , dan als hulp. of ge·
neesmiddelen, om den eenen te verbeteren, en
den ólnl1er te wa:lfIChuwen.
Om deze reden
moet ID', n bij het oefenen eener Ilraf altiid
zorg dragen, 0:11 kinderen niet op het denk~
b.:d,i te hr:~nGen, als of het ons te doen warc, G:I1 htll, wegens hunnen misflag ~ alleen
V;: ij ril ;.n::n: te veroorzaken. zonder d:tt men
è.;:<!rnl~~S, ten IUinf~e eelJig tockomm~ nut

be·

in hle
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bedoelde; want door dit denkèeeld zouden zij
de flraffen hunner ouders of onderwijzers niet
alleen kunnen aanmerken als eene wraak, wel.
ke men aan hen oefellile, maar ook ligtelijk
tot de gedacht! Qverhelten, dat het met de
G00df.'lijke (hafLn even zoo gelegen ware.
Hieruit nu kan men opmaken, hoe belangrijk
het z~i, dat men kindenm nooit ten onregte
firaffe. en na:\uwkeuri~ wete:
J. Wat men al of ,;i~t in "en lIrfl raff"en moel.
I.
1. Men moet kinderen nooit flraffen we~ens
fouren, die van 's menfchen vrijen wil niet af·
hangen, en dus. ook door dit middel niet kuenen herlteld worden. Wat zoudt gij, geachte
Schoolleera2rs! bij voorbeeld, van eenen arts
zeggen. die eenen lammen of I1linden met bit~ere genet'smiddekn kwelde. die hem het gebruik z~ilier Dogen of voeten niet terug geven,
of hem. bovendien, al z~inen eetlust benemen
londen? Zoudt !!ij dezen niet veroordeelen of
als een dW:las, die niet wist, wat h~i moest
doen,. ot als een man van een flecht hart,
die zUne lijderen noodeloos kwelde '1 Voor.
zeker! Zeer onbilliik en 1l:rafwaardig handelt,
derhalve, die ondeTw~i~rr, welk e ten kind, we~enf; natuurl~;ke ligchaams· of zielsgebreken ,
bij voorbeeld, uit hoofde van zijt1'en onbevalligen vorm, of ztine gerÏl,ge verfiandel\ike vermogens, hard hehandelt. Bii zoodanige kinderen mort gil weleer de natuU'rlijke,
natuurlijke, onaangename I't!volgen en gew:larwordingen, welke
foortgeli;ke ullt\ltIr}\ik e gebT~k n ver?fzellen,
t1:lChft:n te verminreren I hietl\'e moet gij heg
t1:lChft:n
vnt'. o('~ tf n, u berddwillig {oonen, OITI hen te
htlpé:l1 ~ eu door \lW gmclrag en uwe les [en aan
aRn
F4
do

8S

Over het IIeloonen en 1Iraffe."

de overige kinderen een navolgenswaardig
voorbeeld van medelijden en dienstvaardigheid
geven.
~. Ook moet men kinderen nimmer firaffl!n
wee:ens zoodanige misflagen , waarvan zij de
natuurlijke gevolgen van zelve op eene onaangename wijze gevoelen, en welke het hun
derhalve leed genoeg doet ~ dt'21elven begaan te
hebben, bij voorheelcl: wanneer eeu kind een
ghil breekt, dat het betalen moet, of zijn bord
met melk om{l;oot, die het ongaarne verliest
enz. Hetzelfde geldt ten aanzien van eIken
anderen meer graven misflag , wanneer een kind
daarover zoo veel leedwezen gevoelt, dat mea
van hetzelve vertrouwen kan, dat het da:trdoor
fiers genoeg zal worden aangefpaord, om dien
in het vervuIg te vermUdeu. Zoo dit echter
geene plaats mogt hebben;. dan moet men,
door eene gepaste befiraffing, hem daartoe eene
nieuwe aanfporing geven.
3. Voorts moet men nooit eenige {1:raf omtrent kinderen oefenen om misdrijven, welke
zij uit onkunde, of met een goed oogmerk
begaan hebben.
4. En, eindelUk , moet gij u inzonderheid
wachten, om nimmer verkeerdeliik of in drift
een kind wegens zulkl' daden te beH:raff~il, die
op zich zelven onverfchillig, of zeUs goed
zijn.
Van oeT' anderen kant, moet men de jeugd
:Illeen firafrèn over wangedragingen, die of getJetl, of ten deele. van hunnen vriien wil afhangen, of, zoo zij dit al in het tegenwoordige
oo~enblik niet doen mogten, echter door {haffende gevolgen kUDijen verbeterd worden, al-

zoo
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zoo de oorzaak van het wangedrag in den
Onder de misllagen ,
die van 's menfchel'l vrijen wil afhangen, behooren:
Voor eerst. ZooJ~nigen, die de Kinderen,
buitt:n hunne bijzondere fc11Uld, nog niet :lIs
fouten kennen, of waarvan zij niet weten, dat
de verbetering derzelven van hunnen vrijen wil
afhangt, zoo ~J~, bij voorb~cJd, het martelen
:olfhangt,
van dieren en dergelijke. Dus bezitten ver·
fcheidene kinderen den besten wil, om goed te
fchrij-ven, en verbeelden zich, wanneer hun
dit, in weerwil van alle aangewende moeite,
niet gelul\! , dat Q:it voHl:rekt van hunnen wil
niet af hangt, daar toch de oorzaak hiervan in
het verkeerd houden van de pen, hetgeen zij
verbeteren konden, te zoeken is. In deze ge ..
vallen moet men altijd aanvingen met de kinderen te onderrigten, en hun de tegenwoordige onaangename gevolgen
gevol~en als zoodanig te doel!
opmerken, ten einde hen zoo veel te bereid\vil.
liger bet gegeven onderrigt te doen volgen,
en eerst dan, wanneer dit niet baat " dODr de
b~lofte van de eene of andere willekeurige lie.
looI\ing, hen op den weg van verbeterin~
tr;;c"llen te bnnp:en.
brengen.
Ten afldtre. Die fouten, welke zij wel :tls
znodanig kennen, doch die in de natuurlijke
gdtt:ldheid da kinderen haren oorfprong heb.
ben, of door eelle langdurige gewo0nte, orn
oln
zoo te fpreken, bij hen tot
tot eene tweede n:l.tUilr geworden zijn.
Bij gebreken van deze!l
aard moet men hun wel de n:ttuurlijke
n:tluurli)ke gevolgen, en, waar het, volgens de bepalingen, ia
het begin van QI! vorige Il!s opgt'~eV~ll, uoodig
is,
F S
vrijen wil te z()eken is.
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is, ook w;n~!._euriger firaff'!n doen gevoelen;
IliRU hi~rin Vl!d Jane:zl:ner en 1I)~t vee' meel'
geduH ti! wèrk ~aa'~. dan b:; fouten, waar~
aal) zii I' og p i.:'t p", ,Jon geworden ziJn, of
wauwe de a~:J!' :~nje oorz,1:!{ nitt in hunne
nanmrlljke I!"-:~ddheid ~:el '~en :s: want ~ daar
het van (:(. kif'/1frt n I 1/ t aJil~J,gt, zoooar.ige
f( utt!n op eeillllH,l tè '1e'betere',', 1{an men dit
ook der, zO;1èer orb·:kk tl: t:i.io, vorderen of
verwachten, en ZLU mèn dm; uiet all~en z~er
dwa~s h~ndeJrn. war.neer men ~l.~)l,s dO:IT !lr~f·
feIl op éé"e keer wilde d~ÏJ;gén. runar veel
mler dt' kwanl v~rer€eren. dan v:rbetC'r(:i1. ,On..
der foorrgeJijke róreken k,w "rn telIen,
hroomvalligheid. ieu:l;di,::e m: hed2c ntx~!I'" hf id ,
wispelturigheid, het ~ingell in het le.'e'l, !la.
melen enz. BH dergelijke g,'brektr: moet men
alleen Vlln de kinderen vorderen. -1~t z:i zich
fmflig toeleggen, om dezelve van hr.gzfil'!:erhand
te verbeteren, 'en dus Dek de middden ~ wel.
ken hun d;Jartoe worden :Jsngewe7.en, bel- rui·
ken. lA il een kiIid zich echter ~H~,~J;e 11;( eite
geven,
zich van de~clven te 'b~diç:' ~n, of
wil eeil flamelen d kind den r:.ad zi]r;s '.r ees·
tns, om langzaam 'te [preken, niet vt.l?'en,
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dan rroet reen zeker, wanneer er lreeIl ~;)),~t:r
overblijft, hen door ftr~ffèn ~.:';l"C
brepgen.
, 1 UI derde. Zulke misflngen, W'I1~~van d~
kindoell "',-('fm, tl~t her n-.i~tJ::ttren ziin. i'n de
zIi ~ "t:J1we! r,pzelt·"li~',{ be d Ji.; ven. Bi; d!' hefirdling \'flll dezen, l<nu l1'en hun T(-vtnS z~;r:e
ontfvl e 'er.pei(1, z; Tf'h d keer en ver::cr:.tk,; \':'11
pezelve, doe n Vi kqii ~ l:t'~ çen~ d:>nr "-"'.:l:ir "ij
pi het gehed riÏet ~ 01 ilÜ:l VQlfir~~'i.:': C',,;,n t'e.
middel

;;,~ I
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Jlik, zondigen, zorgvuldig moet vermIjd wor-

den.
Door dit gedrag meet men hun te kennen
Jteven, dat men een groot ondclfched ma:.kt
tllsfchen kinderen, die opzettel~ik, en di.:, welke
hunnes ondanks, uit zwak.heid. den cenen of
anderen mis!lag begaan. Bii v\)orb~eld: wanneer
het b~i
bij een kind zoo gehed tot 6èue g~wOOtjte
geworden is, Olll zich d~s nachts te vero.ntreinigen. dat men hem door de roede tnt de Bewustheid Zij;Jèf natuu, J~ike behoefte mne: bren..
gen, dan moet men deze flelli 5e (haf hem
als een !!'eneesmi~del aankondigen, en in hare
oefening bet kind met zoo veel vcrCchooning
als mogeli~k is
"Het doet mij
i:; behandelen.
,. leed," zoude de vader en moeder kunnen
~eggen. " dat ik u rUn en fmart moet ver" oorzaken. omdat ik vermoede (waut het
" is moeije]~jk, om dit zeker te weten) dat
" het kv'Jtad, w:tarv:lQ
w:tarV:ln ik u mo~t trachten te
" bevrijden, .than" tegen uw~n wil door u ge.
" pleegd wordt; ma:.r moet ik niet, wanneer
" gii eenen Oechten tand in uwen lllQnd hebt.
"dien laten trekken. Jliettegenlta:lOde gij aan
" ziin bederf geer.e C(huid hebt? Oit moet ge" fchiedell. hoe p~inl~jk dit ook moge wezen,
" omiilat gij anders gevaar zoudt loopen, om
" altoos met tandpijn gekweld te worden. Het
" gevaar, wan rin gij u door uwe Ilechte ge.
" woontl! gebragt bebt, is nog grooter. Een
~, ziekelijk ligçhaam, en {lerk e verzoekingen
" ten kwade, benevens de v:"rachting van an
" deren zijn de gevolgen van de vuurduring
,. dezer wanhebbel~ikheid. Ik heb u te liá, om
n :!Îet liever J,l.lij ZC!VCll te vv.:nvilll.en, ten
~) ein
u
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einde u cenige oogenblikken pijn aan te doen,
hoe moeiic!i;k dit ook V.lor mijll hart valle,
dan u aan dit gevaar bloot te nellen. Kondt! ik geloven, dat het eenigennate uwe eigene fC;1ll1d W<lie, dan zoude het mtj minder
moeiieEik zijn. want dan zou i14 u niet zoo
hoog kunnen fchattell. en gevolgelUk u ook
zoo vde liefde niet kunnen toedragen; d()ch
daar ik dit niet kan vooronderllellen • zoo
moet ik u beklag\!T1. zonder u da:lrom min·
der lief te hebben." Bij dit, of een [oort.
Jl:el~ik onderhoud mQct men alle noodeloo~e geftrengheid en verne.tercllde behanddin~ zorgvuldig ontwijken, en ook om deze reden de
flraf feheim houden; terwUI medelijden de
plaats van misnoegen en veracntill~ moet vervangen. zoo lang men nog vooronderfiellcll
kan, dat het kind, ten mmlle thans, zijn cs
ondanks misdaan heeft.
Daarenboven zonde
UIen hetzelve hierbij nog kunnen herinneren,
dat de noodz:lkelijkheid van dit bitter geneesmiddel d:l:lraan is toe te fchrUven, dat het zijlie traagheid in het eerst niet heeft tr:tchten te
overwinnen, en dat alie lllisflagen, die men in
den aanv:lng vrijwiliig begaat, dil kwaad met
zich brel!gen, dat men ut:zelven, ten laatUen,
:zelfs tegen zUnen wil, en tot Z~~l grootfte na.
deel, blijft pll!gl!u.
Het opgegevene onderfcheid in het !haff~n der
kinderen is tevens eene der beste middelen,
om hen te overtuigen, dat alle !l:r:dfen uit lief·
de voortkomen. cn te gel~ik gelè~JÏeden, om
hen die gezindheden te docu v~rkrligen, welke
zij daarbij bezitten moeten, zullen Gezel ve voor
hen nuttig z~n. Om L;1l hier~oe te brengen, is
het
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
,.
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het nok niet ondienflig, w:lnneer de School]eeraar eenige van die goede en kwade gezindheden, welke de kinderen, wanneer zij geflraft
worden, gewoonlijk aau den dag leggen, hen.,
van tijd tot tijd. onder het oog brengt. Bij
vO'lrbeeld: JOOST, OFRRIT, HERMAN en PIItTRll.
werden door hunnen meester befrrafc, omdat
zij kelfen geflnlen hadden. JOOST nu, dacht 9
onder het gevoel der {haffen: " ik zal het hUil
" wel weder betaald zetten, waar ik maar kan.,
" en mij wel iu acht nemen, d:lt zij er niet
,. :1chter komen, als ik weder kerfen Heel." GERRIT fprak bij zich zelven: "ik wil mij
" nimmer weder mm zulk eenen diefllal fchul" di,~ maken, want als dit wc ~r aan den dalt
" kwam. dan zoude mij de meester nog veel
" ftrerger firaifen." HERMAN dacht: " heeft
" het kwaad doen zulke fkchte gevolgen, waar" van de firaf, welke mij zoo veel pijn ver" oorzaakt, naar het zeg~en van den School..
" llèeraar, flechts eene bloote berinnering is,
" vermits GOD veel harder firdfçn kan, ZO()
.. wil ik mij voortaan van lldm onthouden."
PJl~TER, eindelijk, redenhvelde dus bij zich.
zelven: •• hoe veel verdri;~ts heb ik toch door
" deze daad mijnen meester veroorzaakt! Het
" doet hem leed, wanneer wU, kinderen, ons
" niet wd gedragen. Nu kan hU mij n;et zoo
" lief meer hebben; en, hetgene nog het erg..
" lte is, de goede GOD, wien ik ongehoor" zaam geweest ben. kan mij nu ook niet zoo
" hartelijk meer beminnen. Al dit kwaad heb
" ik aJleen mij zeI ven te wijten, om dat ik mij" ne zinnelijke lusten, wardo9r ik tot ftelen
,) verleid werd, den vrijen teugd gevierd heb.

" Ik:
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" Ik zal derhalve nog heden aanvangen, om
u deze te onderdrukken, en den goeden GOD
" bid,len, dat hU mU daartoe gelieve te onderh f1:eunen. Rinderen wie behaagt 11 nu van
" dC7.e vier Jongelingen het meest, en wie ver" volgens enz." Laat hen bij ieder de reden
opgeven; waarom hUil de een meer en de ander minder gevalt~ en toont hun vervolgens.
in een geme~nzaa!'1 gefprek; zoo duidelijk mo..
gel~ik aan, dat J0051' doot de Ilraf nog nechter geword~I1 is, omdat hij den wil behield.
om op nieuw te fielen, en nog bovendien het
ondeul,Iende befluit nam, om zijn kWaad in het
vervolg nog meer te verbergen en zijnen meester nadeel toe te brengen; dat GERRIT, wel be..
fchouwd, er 11Îets door verbeterd werd, want
bij beiloot wel, om niet meer te' {leien, doch
enkel uit vrees voor firaf, en wilde, dool' dit
na tel:lten , wel z~in zinnelijk genoegen opof.
feren, maar om geene andere reden, dan om
daardoor ligchamelijke fmarten t& ontwijken.
De ongeregelde lust, welke ook hem tot fie·
ten gebragt h:td, en die dus eigenlijk moeH
getemd worden, bleef dezelfde; dat HERMAN,
wel i:: w::ar. door de ontv:1'lgene firaf. wel ee.
nigerm:ne vrrheterd was, vämits zij hem eene
meerdere vrees voor het Goddeliil,e misnoegen t
en daardoor het beOuit , om niet tneer te ftelen, ~3d ingr.bnezemrl; doch dat Qok dit, w:.tn.
neer hij enkel uit Gaafrche vrees het kwaad doen
naliet. geene ....'are verbetering kon genoelUd
worden: cir.dej~ik, d:!t PIETEn.. n::~r aUe waarfchi.inlilkheid, door de geJedene (haf, waarlijk
verbeterd zIJ, ~ls geene fl3!lffche vrees Yoor
~ezdYe, mólar liefde jegens zijnen meester, en
jo-
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inzonderbeid jegens GOD, bern eenen afkeer'
van den beganen die{{lal had ingeboe7.em,j. en
het beOuit doen vormen, om niet meer t~ fie1en. Bovendien dacht h~i ook alln de oorzaak,
welke hem d:lnrroe verleid had, en nam zich
voor. dadelijlt. h:tnden aan het werk te naan,
om uien wrg te nt'men; terwijl hi.i in deztn niet
op z~!ne eilZtne krachten fteunde; maar del! God.
deIiiken bijfiand erkende te behoeven, en af·
fmeekte. - H Gij 7Lt dus, kinderen!" in
dczenroege kan de Scboolk~raar vervolgen,
" waar het op aank,.,me; wanneer eene Ilraf
" ter uwer Ware
ware verbetering zal dienen. Wien
" van de vier jongelingen mr,ef gij I'U trnchtel!
" na te volgen'?
volgen ~ Hoe moet gii 11 gedragen t
" wanneer gij de voedl:!ppen v!)n den braven
" l>If:TER wilt drukken? GPvneJt gij u zelven
" daartoe fterk genoe~? Wel geantwooord:
" gij behoeft in dezen, gel~ik in alles, die on~, derfieuning van den goeden GOD '. en daarom
" moet gij Hem vurig da::r om bidden, op d:.t
d:<t
" glj u, onder alle befir:lffingen zoodanig mc,ogt
" ;tedrageIl. als Hei'l w, IbehagelUk, en voor
"het geluk uwer onfierfeliji..e ziel bevorder" lijk is."
Voorts moet gij, bij het fir~ffen, meer op
ner
den waren grond, dan op het ll;tfrl~ike der
da:ld, acht geven. OC7.clfde, uit eig;'n ~:!rd,
flechte handeling kan ll1t gehed ve:!èhiJ;,·i1.ie
,m ziet] een ~{L
~,
oorzaken vnortvloeiien. Dus 1;l.im
~dj,
bij voorbeeld, aan logen fchuJ:n;r m:lk~n uit fene "pzetteliike of onorzette!! ke 0\': 7iilir:.l, Hit
enkel
uit titl~aghejd,.
el1
keI zucht, om te fn:!ppel1,
fnappen, ui'
~aghejd,.
eerzucht, trotsehht!id,
trotschht!id, eigt:\lb~2t, hl:,t, nijd ~
wr:lakzuli:ht en leedvlCrmaak.
leedvJCrmaak. GJ ziet dus we! ~
(In!;
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d:a bet liegen in deze Itevallen, nur de verfcheidenheid van oorz3ken, eene geheel verfchillende gedaante verkrijgt, en van meerder of
minder gewigt wordt; dat het kind, het welke uit
onwillekeurige overijling liegt, eene zeer geringe fout begaat, en dat ook zelfs dan, wanDeer zij uit eene willekeurige overijling, wegells
mangel aan behoorlijke aanfporing, voortvloeit,
200 groot niet is, als wanneer wraakzucht of
leedvermaak de oorzaak van dezen misflag waloene Zoo lang men dus alleen op de daad
zelve ziet, zonder op hare ware oorzaak acht
te geven, kan men nog niet bepalen, wat men
in het kind moet verbeteren. Vooronder!l:elt
eens, dat gij een uwer leerlingen, die gewoon
was, om zijne fchoolmakkers uit nijd, wraakzucht en leedvermaak, valfchelijk bij u aan te
klagen, of gedurig met hen te kijven en te
vechten, door tlellige {haffen zoo ver gebragt
p.adt, dat hij deze flechte be~infels in uwe tegenwoordigheid wist te bedwingen, dan zoude
hij daarom niets beter zijn, indien de opgegevene oorzaken van z~in wangedrag dezelfde bleven; want hij zal, in uw afwezen, zijne ondeugende neigingen, heimelijk trachten te bevredigen. Wanneer men dus, bij het firafft!l1,
op de daad zict, en alleen deze tracht te beletten, zoo is het daarmede gclegen, als met
rook ende kolen, die men met asch overdekt
lH:,eft, en w.arvan de rook, zoodra hij ergens
lucht vindt~ wederom, en dikwijls nog fierker
()pfiijgt, dan te vt'lren. Men moet dus de oorz:J:l.k van de tlechte daad eens kinds wegnemen,
of ren minfie verminderen, zoo m, n op de~
zelfs 'Nare verbetcrini IUet reden wil hopen.-
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Ondertusfchen hebben niet alle beginfels ,
waaruit dezelfje ol1ocllO'endc daad kim voort·
vloeijen • dezelfde nan1Ur'l~ike gevolgen. De nlid,
bij vowbeeld, heeft andere. dan d~ Ii;}tzinnigheid, en een kind kan zoo wel Uit de ecne, als uit de andere, oorzaak, de gewoonte
verkregen hebben, om anderen te bem,deelen,
en leed aan te doen. Daar gij nu op de flecb.te oorzaak dezer gewoonte moet werken, om
de ziekte zelve te verdrijven, en iedere oorzaak
zijne bijzondere gevolgen heeft, zoo is het duideHik, dat niet elke oorzaak van eeue en dezelfde verkeerde daad, door hetzelfde middel,
weggenomen of verminderd kan worden, en
dat dus de {haf, als een, naar het uiterlijke aanzien van de daad, gekozen middel zelden het
juiste zU, om den grond derzelve weg te
nemen. Gij moet, derhalve, de kinderen in het
geval trachten te plaatren , dat zij zich, inzonderheid, over de bron van hun wargedl'ag ge{haft &evoelen.
Wanneer de firaffen bij de kinderen l1Ct bedoelde nut zullen te weeg brengen, mo~t gij
\l. bovellal, voor eene al te groote naauwkeurig- .
heid in het be11:raffen nn alle hunne fouten
wachten. Alles op een maal te verbeteren,
wat verbetering behoeft. is niet mogelijk, en
dit door fhaffen te wiJlen dwingen, is dik·
wijls hoogst fchadelijk. Om deze reden moet
gij vele lmnller mistlagen een tUd lang gedul.
dig verdr~gen. en dus ook hierin dew~i!!beid
en gcedheid vlln GOD navolgen. èie ;;00 vele
onzer gebrtken met Jangmoedigheicl l~rrdraagt.,
en ons VJll tijd tot tijd dezelvt:n llechts doet

JlJ.
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opmerken, mar mate wij vat haard er wOTf1en,
or:s te verbet~ren. - Laten wü nu zitu:
H. WelJee firllJlen m,n motl bezigen?

1.'111

Zoo er iets te be(1:raffen valt, moet gij niet
:JCInltonds dat middel bij de hand gri:pen, hetwelke u het eerst voor den geest lwmt, of u
bet gemakkelijkfle toefchijnt; maar in ieder geval zorgvuldig die firaf uitkiezen, welke ter bereiking van het doel de beste is. Om nu in
deze uwe keuze hehoorllik te werk te gaan,
moet gij, zoo veel mogelijk, den grond de-f
daad, welke gij verbeteren moet, trachten te
peilen, en overwegen, of de begane fout van
dien aard z~i, dat hare herltelIing al of geen uit·
flel lijden kunne. 111 het eerfre /!,eval moet g;j
het eerst valt de natuurlijke (haffen de proef
Jlemen; daartoe de natuurlijke, kwade gevolgen van den misflag bij u zelven opfporen. en
acht geven, of deze, gelijk ook het gebrek.
kige der daad, door het kind reeès genoeJ
berdt worden, dan of het hieromtrent, in ee;)
of ander opzigt, nog onderrigting Jloodi~
h~bbe.
1s echter deze onderrigting te vergeefs, en heeft ook de in de yorige les 01:gegevene behandeling (.) niet geholpen, d:!!1
moet gij overwegen, welke middelen gij verd,e r
Kunt en behoort aan te wenden, om het kint
in den toelland te plaatfen , waarin het de kwade gevolgen van zijnen misllag , en inzuude;'·
heid derzelver ware oorzaak, levendiger zal g.:.
voelen.
Ziet gij u echter genoodzaakt, oal u V,lll
H~I.
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fie11ige nr:lff~n te bedienen, dan moet gij inzonderheid letten:
]. Op den aard èer fout, welke gelleaft moet
worden, ten einde zulk eelle {haf te kunnen kiezen, waardoor het kind in geen verkeerd denk.
beeld, ten aanzien van zijnen misOag, gebragt
warde. Bij voorbeeld: in gramrchap op te {luiven is in een kind een zoo groot kwaad niet,
als te liegen. Houdt het nu het eene voor niet
flechter. dan het andere, dan heeft het daarvan
een verkeerd begrip, en hiertoe wordt zulk een
kind gebral!'t , wanneer men zijne oploopendheid
met dezelfde ge!hengheid firaft, als de logen.
De fouten derhalve, die flechter zijn, moeten
harder ge!haft worden.
~. Op de gemoeds~efl:eldheid van het kind,
dat !haf verdiend beeft. Elke {haf moet daarmede overeen komen, want, zoo men, bij
voorbeeld, een gevoelig kind even ~enrcng beo
handelde, en zoo diep vernederde, als ten
aanzien van een gevoelIons kind dikw~i1s noodig
is, dan zeu
zau die {haf li~teliik voor bet eer!le
zeer nadeelig kunnen worden.
3. Op de gefieldheid van ligchaam. Een zachte
firiem met de roede zal aan een kind, dat van een
week gene! is, en teedere en zeer gevoelige zellUwen heeft, even veel p~itl veroorzakeg,
\'~roorzakej;j, als een
harder ~an een ander. wiens geflel als het ware
vereeH is, en wiens unllwen minder prikkelbaar
ziin. Hoe teederder en gevoeliger dus dl! ligchame.
lt.;ke gdleldheid erns kinds z~i, zoo veel te zach,
za eh '
ter moeten c;ok de firuffl!il zijn, welke middel~
h',k
n:,k (1f ünmidrlellijk
ünmldr!e11ijk op het li(.chaaUl werken. 'Val'i)':cr gij u echter, uit hoofde van de ge.
f1ddl!eiû
f1ddl!eid. van een killd, van eene zaclm:re
zaelm:re fiuf,
4alt
G I:~
dan
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àan ~ewoon1ijk, bedienen moet, zoo draagt
vooral zorg, dat g~j daardoor aan de overi:;en
geene aanleiding geeft, om u V:ln partijdigheid
te verdenken. Om dit kwaad zoo veel te beo
ter te ontw~iken, en u telf niet te zeer, in eeDe behoorWke regeling der ftr~ffc:n, aan banden
te leggen, moet !!i,i nooit vooraf naauwkeurig
bepalen, welke Heilige Hraf gij zult bezigen,
wanneer een of ander kind dezen of gemll misflag begaat, en zich door j!eene n:ltuurl~jke wil
laten verbeteren, want de duistere vr.rwac!:tin;
derzelve verwekt dikwijls den mfesten atfchrik.
Ondertusfcilen moet gij den kinderen nooit
iets tot eene fhaf oph~?~en, hetgelle voor hen,
op zich zelven , altoos aangenaam, eerwaardig
of weTlfchel~ik z~in moet, zoo als het bidden, bet
lezen in den ,Bijbel enz. noch hun ook zfJodanige dingen tot Hraf onthouden. welke zU of
in het geheel niet, of ten min Hen nict iii cie
tegenwoordige omftandigheid, moeten fchattcn
en wenfchen. zoo als, bij voorbeeld, liifsfi\!laad, lekkern~i, eel:e wan(ie!ing langs de kermis en dergel~jke: integendeel moet gij tot {haf
veeleer al dal gene onthonden of weigeren,
welk zij behom"en te waarderen en te wenfcben; want daanloor wordt de waarde dezer
dingen in hun pog gro,.,t~r. Zeg, derb:üve,
om u in dezen een voO! bedd te geven; " Gij
J) hebt uwe les niet goed
~el.:erd, en daarom
" kUilt gii voor mii nok niet I~zen. Gij bebt
" er thans geen lust toe, en evenwel lIé:cmC
" g~i t~e boudir;g aan, als of g~i vl~itig zat te
"lezen. v;:ze veinzerij mishaagt nliJ, en dus
" moet gij uw boek m~ar toefiaan tIJ [ti! zit"tcn. Gij zijt onoplettend, en hindert nog
" hu-
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bovendien de overigen Ilwet medercholie.
rep, inzonderbeir! daar ik Than~ iets I;cwigti~ s voor hun verklaren zal.
Ga rlus zoo
lang in een' hoek van de fchool, en bliift r!aar
naan," Evenwel moeten deze tWèe [oonen.
V1n [1r3ff"en niet te tlikwijls gehezir,d, en zoo
Veel mogelijk gezorgd warde", dat de kinderen
die dezelve ondergaan, zich intu~fchen
Vl:' elen·
Onder dae bepalingen kunnen zij
2e,>r heilzame uitwerkfels te wege brengen, en
b.'l men op gelUke wi;ze de kinderen, die zich
o ~ ..l~r her bidden, of in de kerk, niet behoor~
liik gedragen, daarvan fomtijds met vrucht terll'! h'.tUCten.
Zelfs zoude bet nuttig zijn,
[choon al (1eze [orlrt van {haf in den aanvang
bi; iJen weinig ?:eacht werd, dat men er zich
dib,,"~il~ ,'an bediende, omdat zij zoo bijzonder
p.:efchikt is, om de kinderen de dingen juist to
Jeeren w:mderen. Ondertusrchen moet gU ÏIa
die gevnllen. waarin de kinderen omtrent de
{haf VOI021!Cn onverfchillig zijn, deze !l:raf~
door dezelve 111 et :mderen te verbinden, meer
kï~cht en nad. uk trachten bij te zetten.
VOOf! s moet gij u van geene nr<lffen bediemn, w:mb~i de eel gierigheid en fchaamte d~
km deren ligteliik {!"cV3:tr zouden kunnen loope~.1
van geheel uitgebluscht. of ten minnen 1I3nmer·
l,eli;k verzwakt te worden; want het is algemeen IJckend. hoe weinig goeds men van men.
fchcn te wachten hebbe, die: eer noch {"chaamte meer kennen.
Eindd~ik moet gii u ook onthouden van zul·
kt:> ltrdfen . die welligt ecnen nadt:elig<!n invloed
op de gezondheid Gcr kinderen ZOUdelJ kunnen
hebben; zijuQe het de pligt van elken opvoen
"
"
"
"
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der der Jeugd, om zoo wel voor den w~]lbl'tl
van het ligchanm, :lls VOéJr het welzijn van de
ziel zijner kweekelingen te zorgen.
Gij ziet derhlllve, geachte Sch'JoJleenars en
Opvoeders der Jeugd! dat het niet om hH ev~n
is, van welke Il:raflèn gij u hed ient, en d:lt der.
zelver gelukkig gevolg veel van efue goede keuze
kan afhan gen. N~emt cl us onze opgegevene aanwijzingen fl:eeds ter harte; beomde, lt daarnaar
bet nut der 0ndeIfcheidene {haffen, welke hier CH
daar in zwang zijn, en overweegt daarb~i onze
vol~ende aanmerkingen over eenige derzelve.
I. De fohande, die men den kinderen aandoet,
Wllnneer men hen cene ezeJsmuts of zoogenoemJe
zotskap, opzet, of eenell uit hout gefneden, ezel
om den hals, of ezcJsooren aan het hoofd hangt.
en daarmede in of voor de tehool een tijd bng
laat te pronk {hwn, is te groot, om niet te vree:'
zen, dat de eergierigheid der kinderen daarbij Idet
te veel lijden zoude. Vernederingen van dezen
lIard moeten. derhalve, geene pI~ats hebben;
waar gti moet 11 alleen van def!lllke bedienen,
waarb~i gij dit gevlwr niet te du~hten hebt, en
om dit te he palen , is het van het hooglte belang. dat· men op de gemocdsgefleldheid VIIU
het kind. welk eene zoooanige {haf verdiend
heeft, b~;zonderlijk acht gen'.
!!.. Het gent rmder flaan k8n betrol;ken wor.
~en ; zoo ali: Het nonten met de vuist, het fchoppen met den voet, het rukken en Dé'pen bij de
haren; klappen aan de ooren of andere Dagen
aan het hoofd, het Haan of knielen VGor een
beeten kagchel, het fl:mll op tie toppeR der vingers, het knippen in de ooren of :Irmen , het
onbarmhartig afrosfen met ecu' frak of dik
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touw enz. O! dat er nooit eeni{!'e fcholen
geweest waren, in welke men zich van foortgenike wreedaardige ll:ralfen bediend hadde! Gewisfeli~k zoude men ziell dan niet over zoo
vele onteIb:ue nadeelen behoeven te beklagen,
welke daardoor, werden te wege gebragt. Immers, waar wordt menig, te voren zeer I!ezond
en vatb::ar, kind gebrekkig, benaauwd van
borst, h~rdhoorend, Homp en zwak van hoofd?
"Vaar groeijen zoo velen zonder eellig medelijde.n met, en liefde voor, andere menfchen op,
en worden naderhand wreed en onbarmhartig
omtrent hunne natuurgenooten'? "Vaar is het
fchoolgaan voor de jeugd niet zeJnen de zwaaren verfchrikke1ijldle plage, die men kan uitdenken ~ Waar eindeHjk, wordt de kennis en
betrachting der pligtell jegens GOD en de menfchen zoo algemeen verwaarloosd'? - Voorzeker dá:lr bet meeste, waar onverIlandige en
gevoellooze tuchtmeesters (want de eerwaardige naam van Schoolleernar verdienen zij niet)
de teedere jeUl!:d zoo wreedaardig behandelen.
s. Htt ftr(ijj~1J met de rOfie. Deze behoort
(lnder de nuuigfte, fiellige middelen, om een
kind te verbeteren, wanneer zij op de regte
wijze gebruikt wordt. Ook wordt zij door 4e
1 !eilige Schrift aanbevolen, doch dikwijls zeer
D. isbruikt, inzonderheid, wanneer men deze
flraf niet enkel als een noodzakel~ik middel be.
f('houwt, en aanwendt, om tot ware verbetering den weg te banen, en andere zachter mid·
de:en, die meer regtfireeks op het hart werken,
met vrucht zouden kunnen gebezi.gd worqen.
Nog behoort tot het misbruik der roede, wanllI.er de kinderen met het dikk.e einde derzel·
G 4
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ve op het hoofd, de borst, of buik geflagen
wIJrden. Het 11:1an op de billen is voor de
gezondheid der kinderen wel het minst fcbade·
l~ik, wanneer zulks (100 het z\in moet) met
het dunne gedeelte derzelve gerchiedt; doch
kunnen wij een en Schoolleeraar niet raden, om
de roede nnders te gebruiken, dan IIIm daarmede flagen op de handen te geveR, eensdeels,
omdat hij dikwijls meerder kinderen, zelf
vaak van twecëc1ei kunne, bij lien anderen
heeft, en manigmaal, om een voerbeeld te
geven, openlijk firaffen moet, en anderdeels,
omdat hij door het 11aan op de billen dikwerf
zoo wel de ouders als kinderen tegen zich op.
zet, en zich zelvell, zonder eenig nut te weeg
te brengen, fchade en verdriet zoude op den
halze halen.
4. De IIjzor.dcring 'Van anderen, welke daarin gelegen is, dat men de kinderen tot firaf
op eene hi.:,wndere bank laat 2ctten. Dit mid.
del kan zeer goed ter befiraffing van die fou.
ten dienen, welke anderen bijzonder tegen de
borst fioeten, of tot last zUn, omdat het eell
natUllriijk gevolg derzelve is, dat men iemand, die zich a:111 zoodanige feilen fchuldig
ma:tla, uiet gaarne b~i zich heeft. Van dezen
t";i'ond moet zich ook de SchooIJeeraal' alleen
tegen het kind, betgeRe hij op deze wijze firaffen wil, bedienen. en kan hij hetzelve dus
:anfprekell: " Hoor eens! gij zijt knorrig, mor.
,. fig. fn:lp:tchtig, moedwillig enz. en zulke
"lastige mcnf::hcn heeft niemand gaarne bij
"zich. De ov~rige kinderen zu!len dus ook
" Diet gaarne op uw bijzijn gefield wezen, en
" derhalve moet g.ij alleen op gindfche bank
" g,UtIl
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" gaan zitten, tot dat gij u verbetert." Deze
bank moet gij echter niet den naam van Ezels.
hanlr., maar dien van Eard:. ter verbttering ge·
ven. want daartoe toch moet zij dienen.
Eij al het tot dus verre gezegde, biijft nu
nog de beantwoording der vrage over:
lIl. WanTittr erJ ho~ de flrri.J!en gefchierJe1l
moetm?
Vooreer!t moet gij nimmer fl:r~ff~n, dan om
te VClbet(!ren of te waarfchuwen; nooit fpoedig tot de zwaarfte Cl;r3!f..:n bc(]ui!el~, maar al·
toos eerst de zr.chtere beproeven, en dus eerst
met fiellige 1l:ralft:n dreiitn, VOLlr dat gij de.
zeJven werkelijk bezigt.
Ten andere moet gij u nooit van dezelfde
11:raf te dikwl.ils bedienen, omdat zij dan haren
nadruk verliest; terw~i1 gU tevens, om de {l:raf·
fen, inzonderheid de ftelIige, zoo veel mogelijk te ontwijken, de misflagen uwer leerlingen
moet trachten voor te komen; en hiertoe zijn
tie volgende middelen zeer gefchikt.
a. Houdt een waakzaam oog over de u toe.
vertrouwde jeugd, en tracht haar met alletl
ernst de waarheid diep in het hart te drukken,
dat GOD al haar doen en laten ziet, en zij eenmaal daarnaar :.;al geoordeeld worden.
b. Bewaart uwe leerlingen zorgvulJig voor
lediggang en flecht gezelich:tp.
c. Brengt hun ge!l:adig en op de nadrukkelijkfte wijze onder het oog, hoe vernederend
het vror verftandige wezeus is, wanneer zij
zich niet anders dan door 11agen willen laten
beftu.en.
d. Laat de uitvoering der gedreigde [haf nooit
achter blijven, wanneer die noodig :!ij J noch
G S
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u immer door fmeekingen VAn het kiml, of door
vODrfpr:\ak van anderen, daarvan terug houden,
want door zulk eene toegedIükheid zoude uwe
voorgenomen ftraf al haren heilzamen invloed
verliezen, alzoo zij den fchijn zoude hebben,
V!l1 enkel willekeuri3 te zijn. Maar, vraagt
gij hier wel ligt b~i ti zelven: hoe? men kan
immers b~j GOD door bidden en voorfpraak van
de verdi;';;ile fhaf bevr~id worden, ctaar wij !lageJiiks niet te v.:rge"fs bidden: J7crgcef om
0":'(, fi:!mldcn, en Ijlen handelt dus immers naar
zijn voorheeld, W3nl1Cèr men, op de fmeekiugen
van een kind, of op de voorfpraak van anderen, de (haf acbterwege laat? Dit [chijm zoo,
geachte Leerliar~! doch t,ij dwaalt grootelUks,
indien gij u verbeeldt, ciat men door dit mid.
del de ~goddelijke !haffen, die ter onzer verbeterwg onvermijdelijk lioodzakelijk zijn, ontgaan
kunnen. Dit zoude even zoo veel beteekenen ,
als of iemand beweerde, dat men door biddell
van GOD verkrijgen konde, om ons de noodige
middekn, ter onzer ver betering, te oNthouden;
eelle vocronGcrllelling, welke hOelgstbeJeedigend
is voor de zedelijke regtheid der Goddelijke nature. De bede derhalve: Vergeef "fIS onze
fcl.uldm, kan niets anders, 6lan dit b~teekenen:
" Vader! "erlt.:u üns tijd en te gelijk ywe on" derlteuninf;, tot etne waie boete en verbe" tering onzes levens, waardoor wij alleen
de ftraf der zonde ontvlieden kunnen."
" e. Gebruik t de ro('de, wanneer het noodig
zij, zoodanig , dat zij den fchuldigen fm art
veroorzaakt. Dit flrafluig moet in het oog der
kinderen altoos een vcrlèhrikkflijk ~amien hebben, en hierum uwer men ook, na deszelfs
g~
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~ebruik, de roede onmiddellijk voor bet oog
der kinderen verbergen; want de Schoolleeraar,
die dezelve, in de fchool altIjd onder den arm
draagt, zal weldra, even zeer als de roede
zelve, door zijne leerlillgen, diep veracht ef
hefpot worden.
Ten ilertie Straft nooit in toorn; want hoe
zoudt gij dan vooraf de doelmatigfl:e fhaf kun ..
kun kiezen ~ Ook zoudt gij in zulk eene gemoedsgelteldheid firafiende, der jeugd een fchadeIijk voorbeeld geven; uwe eigene gezondheid
benadeelen; de kinderen in toorn ontlfeken, en
dus of geheel niet, of ten minne op verre na
niet zoo veel, verbeteren als men van eene
firaf, met bedaarden ernst geoefend, verwachten kan. Behalve dit, kunt gij ligteli.ik, in
uwe drift eenen verkeerden of al te harden {lag
doen, die voor den lijder de rampzaligfie gevolgen heeft; zoo als daarvan, helaas, de droe.
vigfie VOfHbeelden voorhar,den z~in. - 'Van..
neer gij, derhalve, driftig wordt, verfchuift dan
de fhaf tot ~U weder hedaard zijt; en zoo u
de toorn gedurende dezelve op nieuw overvalt, werpt dan de roede aan Honds weg, en
zegt: " Wacht, ik zal eens bij mij zclven on verleggen, Wilt ik met u zal aanvangen."
Gaat vervolgens eenige mil;uteu uit het vellfier
leggen, of beg"eeft u buiten dl! School t om u.
we zid weder in rust te brengen, en OVerweegt hierop, wat u nu verder te doen Ha.
In alle gevallen moet g~i, wanneer gij een kind
onfchuldig, of te hard mogt firafTc:n, en dit
duidelijk in het oog valt, uwen misllag (lpellhartig bel~iden; want dit is d::m lllJg het eelliQ'e
middel, om de liefde en achting uwer leer]i~.
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#ten, welke g~i door :mlk eene onbillijke befirnf.
fing verloren hebt, te herwinnen. - Nog meer;
gij moet niet alleen den toorn. mur ook alle
gezegden, houding en gebaarden, welke de
flraf, in het oog der kinderen, als een uitwerkfel van wraak zouden kunnen doen voorkomen, zorgvuldig vermndell, en omtrent het betoonen van uw medd\iden of misnoegen zoo ..
danig handelen, als wij te voren hebben aangewezen (*).
Ten l'icrde. Wanneer het de nood niet verei~("rlt,
moet gij nooit gedurende het onderwhs lhaffen ,
maar dit uitfiellen , t0t dat het geëindigd is; want
het l1raffen ver!trooit gewoonlijk, zoo wel den onderwijzer als leerling, dermate, dat het duar'Jp
volgende onderw~~s doorgaaus zeer gebrekkig is.
Gij moet dus het fchuldige ki.nd in de bange
verwachting der !traf laten blijven tot na den
fchoQltijd. Mogelijk vat het in dezen toef1:und
het vast beO uit op, om zich te verbeteren, en
blijkt ti dit genoegzaam, dan kunt gij het (haf"
fen met de roede voor ditmaal nog uitf1:e Heu;
Diet edlter, om de {haf kwijt te fchelden I w~mt
hiertoe hebt gij even weinil!, magt, als om
buiten nood~3ke1ijkbeid te f1:raffcn) maar alleen,
omdat deze !trOlf, wanneer er verbetering op
volgt, niet meer noorlig zij, doch geoefend
moet worden, indien deze mogt achterbIiiven
Oordeelt gij, na het geëindigd onderwij's, het
gebruik der roede nog lIoodzakelUk, dan kUlit
g~i bij die gelegenheid uwe Scholieren in de~e! voege aanfpreken: " Kinderen! ik moet
" nu
( .) Zie Bladz. 61.
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" nu nog iets verrigten, hetgeen ik zeer on~
" ga~rne doe. Ik onderwijli u met genoegen,
" maar het flaan grieft mij tot in de ziel; en
" evenwel mag ik het niet nalaten, W1ilneer
"het noodig is, want daardoor zonde ik u
" en mij zei ven ongelukkig maken." Hierop
ooet gij het firafbehoevende kind in het midden
komen, fielt hem zijn misdrijf, gelijk ook de
noodzakelijkheid. om hem daarvoor ernfiig
te thaffen, met allen vaderlijken ernst voor,
en gaat tot dat einde aldus voort: .. Hoe dik" w~ils heb ik gewicht, u door Iesfen en ver" maningen, door fmeekingen en aanmoedigin.
" gen te verbeteren ~ Hoe vaak heb ik u de
" l;wade gevolgen van uw gedrag voorgehou" d~1l ~ Alles echter, wai, helaas! te vergeefs.
,. Ondertusfchen weet gij toch, dat gij kwaad
" gedaan bebt, en dat gij u eenmaal nog veel
" erger gevolgen daardoor zult op den halze
" halen, dan gij reeds hebt ondenonden. (Hier
" kunt gij er eeftigen opgeven.) Dan, gij bebt
" dauaan of uit achteloosheid niet gedacht,
" of hebt er u niet zoo veel aan gelloord,
genoord , om
" u te verbeteren. Om deze reden moet ik u
"thans gevortliger firaffen, ten einde u Ie" vendiger aln de groote onheilen te herinneherinne.
" ren, welke u
U in het· vervolg onvermijdelijk
" zu 11en overkomen, inditn gij u niet yerbc.
" tert." - Het :lantal der {lagen met de roe.
de mo~t naar den aard van het misdrijf, en de:
ziel- en li~ch:1amsgdleldheid van het kind be.
unnende ééne enkele fl:riem fom ..
paald worden; kkunnende
tijds genoeg zijn. Wanneer gij elll
elll kiHd, om
fen van deze redenen, blijkbaar harder of zach.
ter gd1rnft hebt, dan gij anders in der~cli.ike
ge.
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gevallen gewoon zijt, zoo moet gij, om al den
fchijn van partijdigheid te vermijden, fom tijds
de reden daarvoor opgeven. - Na het volvoeren der fhf kunt gij het kind in dezer voe ..
g~ aanfpreken: " Hierbij moet ik het ditmaal
" hltl!n berustetl, in hoop, dat deze beHraffing
" Ilwe verbetering zal bewerken. O! hoe aan" genaam zal het mij zijn, wanneer ik dit
" mag ondervinden, en ik u dus meerder kan
,,:lchtrn en Herker beminnen! Verfchaf mij
" toch dit genoegen, want gij zult daardoor
" uwen mijn geluk vermeerderen." 'Nacht
u voorts. om aan het ge[lrafte kind aanfionds
nieuwe harde bevelc.'!1 te geven, welke aan hetzelve als noodel,)os eu t~ overdreven kunnen toefchijncn, hij voorbeclJ, om u we hand of rle
roede te kusleben; want dit kan fchadelijki!
~evoJgen heb:'cn; IDaar vertoont tegen het ge{hafte k:nd Çcn ko,~lcn ernst. tot zoo lanJ hrt
blijken van verhetering geeft; behandelt het
daarna weder vricnde~ijk, en betoont het uwe
te vre~enhá.l 0ver dit zijn verbeterd gedrag.
Ten \'Ufd.;. WaIl!l~er een gevoellooze, onbuigzame knaap de fhaf met de roede veracht,
dan raden wU u welmeenend, om tot geene Ihenger mir<delell den toevlugt te nemen, zOllder
vooraf u wen BediclF!ar van den Godsdienst gerJaupJcegd te hebben- Zegt tegen zulk eenell knaap:
" gU hebt nog harder Hraf ter uwer verbetering
" noodig; maar ik zie, dat gij u thans tegen alle
" ftraf poogt te vel harden, en daarom wil ik nu
" ook voor het t~genwoordige de moeite niet
" llCmen, om u îlrenger te Hraffen. Uwe ver" harding is een bewijs, dat het u aan verfland
" GE lInn fenen goeden wil ontbreekt. Wee
., 11!
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" U! w:mnl'er gij op deze wEze voortgant de
., tlicht te VCI3ë\lten! De zultten worden hoogst
" la~7Jp"alig, zuo als de b~ibel en ondervinding
,. (~tlideli.;k kernen. BedeiJk u derhalve wel;
" want het is nog tijd, om bet groote kwaad
" voor te komen, dat u boven htt hooffzi han~t.
" lk )';;11 U thallS t~rl geven, om over uw ge"drag te tmnllen nad\:nken. en zal u niets
"" verrigten laten, noch ook iets vragen; ter" wijl ik en uwe mede[cholieren intusCchen voor
" u bidden zullen. Betert glj u niet fpoedig,
" dan zal ik met den Bedienaar van den Gods.
" dienst, of met BeftUluders der Sc hole over..
" leggen, wat ik met u zal aanvangen, en daar.
" om wees op uwe hoede!" \Vanneer gU hiercp het gewoone fchoolgebed zult uitlpreken,
zegt dan tegen uwe overige Leerl:llgen: " Kin" deren laten wij in OIlze voorbidding geden" ken aan N... en aan alle andere kinderen,
" welken de tucht veracilteu, omdat zij in ge"vaar zijn, om tijdel~ik en eeuwig ongelukkig
" te worden." en voegt daB 3:ln het einde van
uw gebed het volgende: " Htmellche Vader!
" ontferm u ook over (iit 01lgdukldge kind,
" en over alle a:lrter':i1, dl::: de fir:ljf~, ter
" verbetering, v~l[;oarien.
Onderfl:eun hen in

" hunne pogingen tcr rlfli.'~gîng van daze hun" ne balfiardgbeld, ol' dat zij zie:: zc1ven voor
'" tijd en ~euwigheiJ niet ia hL! verderf mo" gen {lort en. \\, ~i bidden u hierom, in allen
" ootmoed, in den naam van Jl-:ZUS CWUSTtJS,
" Amet:t-" V/jli twi.'fedlen l:iet 2 \valJn~cr gij dit,
of een loortgellj <: t;ebe CcrJl~C m~len, m;!t cenen
welmeenenden ernst, hi.!rhilald hebt, of blijkbare
hmnerken Vim verbw:rillg zuJkn u weldra ge.
t, 1~-
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legenheid geven, om te kunnen zeggen: " Kin.
" deren! d~nkt GOD met mU van harte, dat N.
" zoo als ik hoop, zich verbeterd heeft, en
" bidt, oat hH op dezen weg van zijn geluk
" mo~e volharden." Indien een groote, l1:erke knaap de handen
V00r de ro~de niet wil ophouden. of eenige
andere fhaf weigert te ontv:lngen, kunt gij met
dezen op dezcifde wijze handelen.
Zoo lang
hij zich wederfp 1I1nig toont, moet g\i hem van
het onderwijs uitlluiten , en hem duidelijk te
k.emaen geven, dat gij hem in geeneiiei opzigt
voor uwen leerling zule erkennen, zoo hij in
z~in gedrag volhardt. Wij zeggeR: wanneer gij
met eenen grDottfl, fterken knaap te doen hebt,
want de kleine kinderen kan men tot het ontvangen der {haf dwingen; maar dit moet gij
niet ligt beproeven aan genen, alz:oo uwe pogingen zoude kunnen mislukken, en dit dan
kwade gevolgen zou na zich flepen.
Ten zude. en eindelijk: Wanneer er door ee.
nen uwer fcholieren eene ongewone, of groote
misdaad gepleegd wordt, welke ee!!e zwaarder
ftraf verdient, zoo gaat insgelijks vooraf met
uwen Bedienur van den Godsdienst of de
opzigters uwer Schole te rade, en gedraagt
u naauwkeurig naar hun gevoelen of voorfchrifr.
Doet dit ook, wanneer gij zelf door een kimt
beleedigd w~rdt; want het is niet goed, in zijne eigen z~a~ rc~ter te "vczen.
Kan het behoorlijk gèfcbieden. raadpleegt tevens ver(1an.
dige ouders UV:!f (~e harder nuffen, die gij voor
bUllne kinderon Iloodig oordeelt; zullende u dit
behoedu~m f,f.·èra.1 menigerlei ziels -kwelling
en verdriet bc:fparcll, -

Tot

i,. liet
i"
het Z,ijzDnder.
I1ijzonrler.

us

Tot flus
Schoolle~raar!i! hliRhlR~
ias yerre, waardip:e
waardi?,e Schoollei!raarr.!
delden wij over het {haffen in het bijzonder.
b ~tchouyving voortzetten
Laten wij thans onze b?lchouwing
en overwegen:
J.
I. frat
lf7at men
ff'u:n belooT/en
bdoomn moet
moet?1
Wanneer
\VJnneer gli
gii op het oogmerk der belooningen
llraif·n,, in de vorige les opgegeven, mauwen firaff'n
mauw.
keurig acht geeft:, dan zal daaruit volgen:
1J. Dat men de kinderen nooit beloonen
beloon en moet
voor itt~, hetgene van
'ij menfcheri
menfchen vrijen wil
v:m 'i
niet afhangt. Men handelt dus zeer verkeerd
verkeerd,~
wanneer lIIen
(lIen een kind, uit hoofde van enkele
natuurlijke gaveN
gaveH en vatbaarheden , b~i voorbeeld
wegen$
wegenll zijn
ztin ~oed
goed verlland
verfiand,, zijn voorbeeldig
geheugen of ziiDe
z~ille bevallige gedaaute,
gedaante, eenige belooning
locJDing fchenkt. - Voorts is alle beloouiug
belooniug
ZOOdl&
overbodig en verkeerd ten aanzien van zood:1&
ni
tlige
ge handelingen, van welker natuurlijke, on.
on,
ItIiddf:lliike
J1IidctE:lIiike gevolgen de kinderen zulk een ll!venl.:veu ..
Gig
dig gevoel hebben, dat zij daardoor genoeg tot
aezelve
àezelve worden aangefpoord. -- vVUders
W~iders komt
er ook geen beloonen te pas ten aanzien van
bedrijven, die wel op zich zelven
zelvcn goed .zijn,
zijn;
doch waarvan men zeker weet, dat de kindeki:H1e·
ren daarblj
daarbij flechte bedoelingen of bewtlegredebnYl:legrede.
nen gehad hebbe:1. - Velder moet gij n
11 ook
w:lchten,
Z:lkfl1, of
wachten, om geene olïverfèhillige
onverlèhillige zaken,
Wel
wel fouten in "kinderen te bl1oonen.
bllol'nen. Dit
Vit {Je
?e...
fchiectt wd eens door anders wtldenkende
wtldtl1kende Ouders
Uuders
en Schoolleeraars , enhl
enl;el Uil
uh misvattipp;,
misvattil' il,', n":.Ir
v ":<r.'..
«lieo
~13 ie'~ gt:wigtigs
g~wigtigs en
c1ien zij het
bet on\'crfchilli)!e
onvafchillif!e a13
befclhuwcl1. DUi
DUif
het gebrekkige ais
als iets goeds bei"ch'.,UWd1.
honden,
hOllden, bij voorb~eld,
voorb·~eld, vde
velt! I1h)t!J.
Ilh)t!,l. rs
r!' het :.11
al
cene zed
td~ll!:r;;ke za:lk,
za:,k, W,':Ji,,'('f
vC'or eene
zea tcl:lIJgr~ke
W~·:j[,,'(·r 112.
te t0oi:en
t(joi.;i~n
re dochters in de kunst
h!!1st - \,"1
\'."1 zi.:h
<:idl op (e
0

lll. De:!.
De:/.

H

bil"
bf;-

114

OVlr hel be/olmn

In

praJlen

bedreven zij., en moedigen haar door beloonil1gen daartoe l'Iog meerder aan; en zoo ook
vindt men fommige onderwijzers, die het als
eene goede daad aanmerken, wanneer de eene
fcholier hem iets van den anderen aanbrengt.
niettegerdlaande zulk een gedrag altoos Oecbt is
en fhaf verdient. wanneer het niet uit noodzakel~kheid, g-ehoorzaamheid of liefde gefchiedt, Eindelijk moet men ook nooit handelingen beloonen, welker geheele waarde van de hartsgefleldheid der kinderen afhangt. Deze toch
kunt gij niet beoordeelen, en, moet dus onk
het oordeel hierover, zoo wel als de beloo·
ning der d:lad zelve, aan Hem overlaten, die
onze geheimfle gedachten en overleggingen
kent: zoo als. bij voorbeeld, de verwoning van
aandacht, welke, zoo ons hart er niet mede
overe~nnemt, fchandelijke huichelarij is.
lZ. Een ander gevülg is, dat men zich alleen
van belooning;en bedienen moet bij zoodanige
goede gezindh.::den en h:l.I1 ielingen, die v:m
's menfchen vrUen wil afhangen, en waartoe
de kinderen nog aanmoediging behoeven. Daar
het nu. uit hoofde van het groote verCchil hunDer zielsvermogens. gemoedsgefreldheid enz.
aan den eenen moeijelijker of gemakkelijker valt,
dan aan den anderen, om deze of gene goede
gezindheid aan te nemen, of deze of gene regt1c bapene daad te verrigten, zoo moet gij 001(
op dit v~rfchil acht geven, ten einde juist te
kunnen bepf)rdeeJen, wat in hen beloond moet
worden; want d:lRr, waar .de verbetering van
hart en wandel tlJoeijelijker valt. moet men de
zwakheid der jeugd door natuurlijke beloonin,en ook meerder te hulp komen.
In dezen

moet
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moet gij ook op den waren grond letten, waaruit de op zich zelve goede daden der kinderen
voortvloeijen , en ten aanzien derzelve handelen, zoo als wij hier voren omtrent hunne
verkeerde gedragingen hebben aangewezen (*).
Laten wij nu zien:
II Pan 'Wellee btloonJnttn men zich moet be-

JiuJen.
De behJoningen moeten, even als de firaffen,
met overleg gekozen worden, en om dit beh()orl~ik te doen moet gij
.
(1.
De natuurlijke, goede gevolgen der ge.
zindheden en handelingen, welke beloond moeten worden, bij u zeI ven opfporen, en naar
aanleidingen rondzien, die gefchikt zijn, om
het kind deze aangename gevolgen te doen oadervinden.
b. Zijn er gel'allen, waarin gij fiellige bel no·
ningen moet bezigen, dan moet gij, vooreerst,
op den aard der geneigdheden en dadep letten,
om zulk eene belooning te kunnen kiezen en
uitdeelen, waardoor de kinderen tot geene ver~
keeule fchatting hunner gezindheden en hande.
lingen gebragt worden. Om dit voor te komen
moet gij u wachten, dat gij niet min gewigtige
bedriJven, bij voorbeeld, zekere betuigingen
van wellevendheid, op gelijke wijze, of zelfs
nog meerder, beloont, dan meer belangrijke
daden, ZOG als gehoorzaamheid, getrouwheid
enz. Om dezelfde reden moet gij ook uwe
hoogfchatting en wel tevredenheid nooit als
eene belooning van zoodani~e gedragingen he:

ZI·

(.) Zie Bladz. 45.

Ha

u6

Over het he!",nen en flrafen

zigen, waartoe de kinderen, alleen uit hoofde
eener willekeurige belooning, beOoten; maar
moet de betuiging derzelve alleen de natuurlijke belooning van die bedrijven uitmaken, welke uit edeler beginfels voortvloeijen, en naar
den manflaf van hunne meerdere of mindere
voormffdijkheid worden afgemeten. Ten andere qJoet gij lelten op de ziels- en livchaams~
gefteldheid van het kind, welke goedkeuring
verdient; want ook hiervan hangt de wezenlijkheid en gepastheid eener belooning grool endeels af. Das zoude, bij voorbeeld, het zittell
naast een van zijne ouders, of van zUnen on·
derwijzer, voor een gevoelig of eergierig kind I
eene zeer verblijdende en aanmoedigende beloo.
ning kunnen zijn; terw~il dezelve daarentegen
door een ander van geen belang, of wel al9
iets onverfchilligs, befchouwd wordt. Zoo
f)ok zoude het vooruitzigt op eene lange wan·
deling, of op iets anders, waartoe vele beweging behl'"ort, voor een gezond', levendig ldnd
allelbekoorJijkst, eA in tegendeel voor eea
ander van een ziek en zwaarmoedig geReI,
hoogst onaangenaam kunnen wezen.
Bij de lIitdeeling van fiellige belooningen,
moet gij ook naauwkeurig acht geven, dat de
kinderen daardoor tot geene baatzucht vervallen, en tot d~t einde nooit belooningen (of
firdl'<:n) uitdeden. tHe door de jeugd als een
louter uitwerk fel van uwe tegenwoordige. goede of kwade luim zouden kunnen befchouwd
worden; moetellde elke belooning (en dit !~'eldt
ook ten aanzien van iedere firaf) haar 11. eds
als niets anders, dan als een nabij of afgc!e,
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of als een lIoodiR en nuttig middel ter harer
ve,rbeterin,g, toefehijnen.
Om nu de belooningen in dit daglicht aan een
kind te vertoonen, zou de Scboolleeraar, wanneer
} e~ r:eval van dien aard zij, in dezer voege betzei.
v:! 'mDnen onderbouden: " Deze kwade gewoobte
" verhindert Dog, dat gij de aangename gevolgen,
" welke uit hare affeggillg zouden voortvloei.
" jen. of niet befeft, of dat dezelve niet
t, fierk genoeg op
uwe verbetering werken.
" Daar ik nu gaarne alles wil beproeven, wat
" u daarin kan behulpzaam zijn, en u voor
" de fchadelijke gevolgen, die gij anders te
" wachten hebt, kan behoeden, zoo helove ik
" \!, die te zullen geven, of dat te doen,
" wanneer gij u vlUtig toelegt, om deze uwe
"verkeerde hebbelijkheid te gnderdrukken.
" 't Gene ik u zal geven. kan, wel ili waar,
"op zich zeI ven befchouwd, U flcchts eene
" geringe, of kordlondige vreugde verfchaffen.
" en zoude u ook weinig baten, wanneer gij
"u enkel om zoodanig iets op verbetering
" wilder toeleggen; maar ik hoop, dat gij
" daardoor zult aangemoedigd en geO:erkt wor·
" den, om deze flechte gewoonte zoo veel te
" beter te kunnen overwinnen, €lp dat g~i de
" aangename, èuurzame gevdgen van deze ze"
" geprad vrolijk moogt genieten." Nooit moet
gij echter zeggen: , .. Omd::.t, of wanneer, lüi
" deze of gene goede daad gedaan hebt, zult
" gij dit of dat ter belooning ontvangen;"
want dit zoude der ~aatzucht voerlfd geven,
~n het ware beginfel , waaruit alle braafhdd
moet voortvloeijen , weinig bevorderen.
ç, Nimmer moet lij u van iets ter belooning
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bedienen, betgene de kinderen niet behooren te
2chten, of te wenfchen, of waardoor verkeerde neigingen en begeerten, bij voorbeeld, troHchbeid, gierigheid, luiheid enz. ligtelijk in hen
zouden kunnen opgewekt of vernerkt worden;. en van dezen aard zijn lekkernijen, die
de gezondheid benadeelen, en doorgaans de
fnoeplust bevorderen; buitengewoon tooifd,
wa:udonr de trotschheid wordt voedfe1 gege.
ven; een langer te bed liggen, dan tot herl1:el
der kr~chten noodig is, en hetgene het ligchaam verzwakt, enz.
ó. Voorts moet gij der jeugd nooit, ter beloollirrg van de eene of andere goede gezindheij of daad, van zoodallige verrigtingen ontflaan, welke, op zich zelve, haar 11.eeds aangen aam. achtingwaardig en wenfchelijk behooren te wezen. Bevrijding van nuttigen arbeid,
van daden van :llgemeene en bijzondere menfcheI!li~fde enz. moet dus nooit als belooning
in aanmerking komen, en hieruit kunt gij OP'"
maken, wat men van de buitengewone fpeeldagen te hour.en hebbe, wanneer die den kinde.
Jeu ten loon van de eene of alld~re goede verrigting gegeven worden.
t. Eindelijk, kunt gij, met vrucht, ter belooniDg bezigen, alles, wat, metderdaad achtingwaar(lig en wenfchel~ik is, wat dienen kan om de
jeugd te. onderrigten , goede gezindheden in
baar op te wekken of te verf1erken, hare gezondheid te bewaren, hare ziels- of ligchaamsvermogens te vermeerderen, met één woord,
:llles, wat zij behoort hoog te fchatten en na
te jagen, zoo als, b~j voorbeeld, het bewijzen
van eeuen nuttigen dienst aan een ander, het
lee-
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leeren vlln iets nieuws, het heIren van den
Schoollcerfnr in het onderwiizen der kleinen enz.
Laten wij nu onderzof'ken:
111. Wat 1TJW .,/an jammige bclooningen te
houden hebbe?
1.

Htt

geven

Win

lofC en van tfû:enuz van

onderfCheiding (1:rekt

hij de meeste kinderen
doorpaans ter aanmoediging van hunne vlijt en
na:1J lligheid. Beide deze middelen verkr~igen in
hun oog ligtelijk eene groote waarde, en k unnen dus hun verlangen naar de::elve zeer fierk
doen worden. \V:mneer men zich nu van dezen, ter hunner belooning, dikw~ils bedient,
ÓH loopt men gev:lar, dat zii eergierig, trot~ch
en van de gegronde of on~egron~e goedkeuring
der menfchen volflagen afhankelijk worden. en
zich alleen door deze drijfveren zullen laten
befiuren
Gij ziet dus, dat men rr.c:t deze
foort van beloollingen zeer fpaarzaam en omzipig moet te w~rk gaan; want hoe veel
l<waads zc>udt gij niet veroorzaken, wanneer
fl;;,chu één eenig kind door trot8c11 heid, eerzucht en de goedkeuring der rnenlèhen zich al·
leen liet l~iden! Niet alleen zijn w~ar tijdelijk 9
maar ook zelfs zijn eeuwi~. geluk zoudt gij
daardoor in de waagfchaal fieHe!'. Vreest f~i,
dat uwe leerlingen niet zoo vJ~itig zij1\ lullen,
wanneer gij hen den verdienden lof flecilts
fpaarznam toezwaait, bedenkt dan, hoe weinig
alle kundigheden hen zullen baten, w,;nnet:r
zij den 1(\1' tot hunnen afgod nellen, en lc';t
11 zoo veel te zorgvuldiger toe, C'm zulk eelle
rnftte van liefde en achting bij uwe leerlingen
te Vl-rwerven. dat z~j uwe wel tevredenheid

hoostr dan alle loffpraak waarderen.
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sa. Het zj'ten IJp de l:ovenfte, of op eene hOfJplalles wm de klasftn, Waart.le een kind
behoort, moet der Jeugd n oit als ewe eer wl)r.

~(fÇl,

den \I''lorge!l:eU, alzoo dit haar een verkeerd
denk'leeld van eer zoude inboezemen, en der
!fot~chhejd ligtelijk voedfel kunnen geven. Gij
moet è.erhalve nooit zeggen! " Gij hebt het
" best gelezen, en daarom zult gij tie eer ge.
" nitten, van boven aan. of drie of vier plaat..
" fen hooger te zitten." Gij kunt echter dit
middel van belooning beûgen, wanneer gij er
u van bedient, om den kinderen te toonen,
hoe ve~l vertrouwen zij door hun gedrag bij u
verworven hebben, en in dit geval zeggen:
" Zet u op gindfche plaats bij die kinderen
" neder. waarop ik het meeste flaat kan ma..
,~ ken, op dat ik weten kunne, waar ik die ge" nen mort zoeken, welke ik niet alle oogen" hl ikken behoeve gade te flaao, en waaraan
"ik de moe~ielijkfie vragen kan voorfiellen
Hieruit kunt gij opmaken, hoe
" enz." het utten op eene lager plaats als eene firaf
kan en moet J!;ebruikt wnrden.
Wilt gU, ter aanmoediging van den fchrijflmt, de toon - of proeffchrifren der kinderen
in de fcllOo1 ophaJ:!gen, dan moet gij daarb~j
21:et zoo zeer derzdver fraaiheid, als wel de
~.. 1ijt in :Jllllmerking nemen, welke zij in het
fchrih'en betoond hebben, wanneer dele blijkb~ar ju het oog valt.
Gij moet het hooger of
b?er hanç:('n der Jcbriften hun niet als eene belooning of fhaf vOOïfielI.~II. maar als een ",it!n,d la: htrinnering Z()O voor u zelven , om beter Te kUIl!Jen onth"uden, wie het verste in de

leh; ijfkomt gevorderd zijn, als voor de kinderen,
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reil, om zoo veel te gemakkeHiker t~ kunnen
opmerken, of zij meerder of minder vlijt in het
fchrijven hebben :lan den d;]g gelegd.
3 Met het beloonen door gefchcnkcn kan zich
een Schuolleera:lr doorgaans Wdilig ophouden,
en indien hij al in de gelegènheid ware, om er
velen te kunnen uÏtdeelen, zoude hij echter ten
dezen zeer fpaarzaam moeten handelen, naardien
zij, dikwijls uitgereikt wordende, ligtelijk hUIlne wa:lrde verliezen, en aanleiding tot baatzucbt
geven. De gefchenken moeten bij u nooit den naam
van bdoOlling, maar dien van een aandenken
drap:en, en dus moet gU, aan het einde van eea
fchooljaar priizen zullende uitdeelen. nooit te·
gen uwe leerlingw zeggen: " Wie zich het best
" gedra::gt, die zal dan een boek of prent ter
" l1elooflÏng ontvangen; maar die zal een nuttig
" aaf.,dè!1.~cn bekomen." Zal de uitdeeling van
prijzen niet meer nadeel dan nut te wege brengen, dan moet gij der jeugd leeren , dezelven
als zoo danig te bcfchouwèn en te waarderen;
dan ,moet alleen het aantltnl:.cn aan de daad ~
waarvoor zij worden gegeven, aan den eeneu
kant. haar op eene aangename wijze der·
zelver goed gedrag, en de goedkeuring harer opvoeders en onderw~izers kunnen herinne..
ren. en, a3n Qcn anderen kant, haar aanmoedigen, om fteeds beter en GODe behagelijker te
handelen. Uaarenboven moet gij trachten.
om het uitdeden van prijzen, ook nog in andere opzigten, voor de kinderen nuttig te ma,ken. Dus zoudt gij TI, bij voorbeeld, in plaats
van uitgeknipte prenen, van goede, in '[ koper gefneden plntt:!l kunnen bedienen, waar a?
de felle of anrlert: tHjbelfche gdchiedenis, of
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Vaderlandrche gebeurtenis. wordt afgebeeld. ahan
kleine boekjes, waaruit de kinderen leeren k nnnen ,
of, eindel~ik, van een inktkoker, of flechts van
één of twee vellen papier. ~:aara:1.n het behoeftige
kinderen niet zelden manv.elt, en hetgeue daarom
Vllor dezen een nuuig gefcheTJk z\lnkan.
Wanneer bij htt uitreiken van prUzen eerdge
p!eglightid plaats heeft, moet dezelve van dien
;!ard z~in, dat zij op all.! kinderen eenen goeden indruk lUIken, en gecmzi!:s aanleiding geven kan, om de trotsch heid van eenigen te
vleijen , en al'ldcren j~]oers en moedeloos te
doen worden. Vonr dit hlatfie loopt men grootenjks gevaar, wanneer de kindercn :lan het uitwendige deur venil!ting alleen hliiven hangen;
en de menj~te aallü:houwers, el: hl11ne breede
loffpraak. bli het openlijk te voorfch~il1 tre<len, of het aannemen van het grfclwnk, als
bet meest gewigtige der plegtigheid befchouwen.
Een groote toevloed van perfonen , inzonderlleld van vreelI'den is hierOlI!, bij zulk eene
gelegenheid, l';iet wenfchflijk; teil minsten meet
men de menigte a:mfchvuwers I.ooit 21~ eene
leden bezigen, om welke de jó:ugd ml2r de verlui.iging- van fen :lal;denken moet {lreven. De
ware plegti~beid is, onzes oordeels , hif:ïin p;elegen, dat t!r, na geëindigd ond.:rzc,ek • een dallk4
lied, of flecllts eenige verzen van hetze!\'c, peZOllgen wo~deJj, Gm de gemoederen van "e verfirooijing terug te b!e!lgen. eli VCOT ,.('et:le indn.lkken
v:nbaar te maken. r:;:t hierop de 13edil'naar van rlrn
Godsdienst? (jf wie anc'erzins de pkpi.:bt:id befiuurt en bij dezelve (~C fpek tr is, de :<t~l.Wlzer.èen
uitnoodige, om roct Lcm G0J: te: llnthtn \"oor al
bet goede, hetgfue de l~erljng!!1J in het :dgeloopen
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pen fchooljaar genoten hebben, en hem tevens
te bidden, om eene genadige vergeving van
alle hunne jeugdige gebreken en dwaasheden;
dat hij, vervolgens, na het uitfpreken van het
iebed, den kinderen onder het nog bren ge ,
dat ons geheele leven, om zoo te fpreken, een
fchooljaar zij. waarin wU lef ren moeten, COl)
en onzen naasten hartelijk lief te hebben; dat
llij hun voorts aanw~ize, wat diegenen, die ijverig n:lar dit doel firevell, op het einde van dit
fchooljaar, dat is, aan den eÏl'ldpaal hun nes levens. te hopen, en w:u z~i, in tegendeel, die
hierin nalatig waren, als d:al te vreezen heb ..
ben; dat hij wiiders aantQO;le. dat de uitdeelirJg van aandenkens- teekenen voor hun tot een
zinnebeeld en t~r herinnering dienen kan van
hetgene hen, na het einJe van het fch()l)ll~ar
huns levers, zal te beurt vallen, en dit hij
hen eindelijk onder het oo~ brelJbe, waarom
dezulken, die er een ontvin~en, geene reden
hebb~n, om zich boven anderen te verheffen,
die er geen v~rkrègen, en waar.ol!l de laadlen
niet kleinmoedig behe,nren te worden. Hierop
kan men nu tot de uitde.!ling uer g~fchenke1l
overgaan, welke zO!lflcr bijzQlidere Joffpraak,
en alleen met de eel!e of andere nuttige herin.
Bering gefchiedtJl moet. Bij voorbeeld: " Gij
" verheugt u thans, lieve kinaeren , en met
" regt; maar hoe grnot zal uwe vreugde 3an
" het einde van het fchoolfaar uwes levens we" zen, W:1l1ncer gii h:>t wel befteed hebt! Ook.
" ulJ':e ouders verbHj.len zich in deze oogcn" blikken niCe u over uwe gemaakte vorderin" gen; maar hee z~libend zal niet hunne blijd" fchap zijn, wanUf:er zij u eenmaal in den
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" Hemel ontmoeten, en aldaar iIJ uw gezelfchap,
" en in dat van aUe braY~n, de ware vergeldin,~
" voor alle hunne zorgen en moeite fm::.ken zul" len!" Aan het flat dezer plegtigheid hu m~n
eeu geme~llfch:>ppeliik gebed voegen, waarlIl de
Bedienaar van den Godsdienst, of wie, zoo als
geze;!:d is, de fpreker is, GOD bidt, " dat het hem
,. behagen moge, om voor de kinderen als een tee ..
,. derhani~ vader te zorgen; hen in zijne hoede
" en befcherming te nemen; dezulken, die zich
" wel gedragen hebben, Reeds meer en meer
" in het goede te doen vorderen; de overigen
" tot beterIchap op te wekken, en allen bey
" kwaam te maken tot het genot van waar ge ..
" luk in dit en bet toekomende leven."
4. Vermaken kunnen voor belooningen ge.
bruik.t worden, wanneer zij van dien aard zijn,
dat zij eenig nut, of althans geea nadeel, te
wege brengen, - bU voorbeeld: kaatfen, en kegelen, hetgene :Jan de kinderen eene nuttige
beweging verfçhaft; eene wandeling met den
Schoolleeraar naar buiten, om Gods wijsheicl
(!n goedheid in de Natldur te befchouwen, of
naar eenen molen, fieenbakkerij enz. om de
werken van 1llenfcheliik vernuft te leeren ken~
Jlen: echter moeten àUe vermakelijkheden aan
.d~ kinderen als gevolgen van hunne betoonde
vlijt in het goede voorgefield , en nooit anders
als belooning gebezigd worden, dan wanneer
~~i dezelve eenigermate verdiend hebben. Tucht, zoo veel mogelijk is, uwen fcholieren
te leeren , om het onderwijs als eell vermaalç
~e befchouwen, wanneer gij ook daarin een nut~ig middel zult vinden ter hunner belooning,
en tesen ben kunnen zeggen, bij voorbeeld;
u
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" Kinderen! wanneer gij nu vlijtig
vJtjtig zijt, dia
dan
" winnen wij daardoor tijd, om nog iets nieuws
h
u in het rekenen, of in het zingen, te kunkLm" nen bij de hand nemen. Zoo gij dit goed
le~rt, dan zijt gij vatbaar voor deze of gee.
" leert,
" ne onderrigting, welke ik u vervolgens gege.
" ven zal enz."
5. Het betoomn
yan r.ijne
betooruJn 'Vtm
rdjfM tevredennelrl
tevredenhelrl en
,vl/gevallen
,vdgeva!len is, ongetwijfeld,
ongetwijfeld. ~ulk een uit.nun_
uit .nun.
tend middel, om de kinderen te beloonen, dat
wij van harte dien Schoolleeraar geluk wenfchen, die het met zijne leerlingen zoo ver ge·
gebragt heeft, dat zij zijn genoegen en zijne
groot{1:e vergelding, en daargoedkeuring als de grootfie
firaf
entegen zijn misnoegen als de zwaarfie ftraf
aanmerken. Inderdaad, zulk een onderwijzer
zal zich, zelden, van andere beloon
belooningen
in gen of
ftratfen
fhaffen behoeven te bedienen. Hij beût
betit de achting, de liefde en het vertrouwen der jeugd,
en van deze moet g\i
gij u ten vollen trachten te
verzekeren, zoo de blijken van uw welgevallen
of misnoegen bij haar als de grootfie belooning of ftraf
{1:raf zullen befchouwd worden.
oud,ren herig'
berige geve van he'
hel
6. Dat men den ouderen
goed of kwaad gedrag "ian
van hUrI
hun kroost.
/troost. op dat
zij daarnaar kunnen handelen, als
3·ls mede, dat
de kinderen hunne goedkeuring wenfchen en
hUll misnoegen vreezen dit is billijk, en dus
kan zulk eene kennisgevi1lv;
kennisgevmg ook als belooning
of {haf gebruikt worden: alleen moet gij daarbij ncht geven, of de ouders verfl:ands
verl1:ands genoeg
bezitten, om hun gedrag jegens hunne kinde.
ren, naar de van u ontvangen llarigten
uarigten te rege
rege-..

len.

7. Sommige Schoolleeraars bedienen zich van
jw~
Jw"1
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l10rden vart carton, met wit papier beplakt,
waarop zij van het goed of kwaaEl gedrag hun·
ner leerlingen aanteekening houden. Z\i hebben.
altijd een, twee, of ook wel meerder kleinen,
naar het getal der leerlingen, bij de hand, en
daarenboven nog een graat er , hetgene zij op
eene gefchikte plaats in de fchool ophanv,en. Op
de kleine borden fiaan de lJamen der leerlingen
onder malkander, met een dwarsHin achter ie.
der derzel'len. Gedraagt zich nu een kind in
het een af ander opzigt niet wel, dan wordt
achter zijnen naam, onder Gleze lijn, eene {heep
gezet ,hetgene eene f/echte flreep genoemd wordt:
gedraagt het zich, integendeel, goeJ, dan wordt
zulk eene fireep boven de dwars· lijn geplaatst,
en heeft den naam van eene goede preep. Op
het groote bord f!:aan tie namen en dwarslijnen ,
even als op de kleine; alleen is het eerfie in
verfcheiden rubrieken verdeeld, en wordt elke
1heep onder één afzonderlijke gebragt , zoo dat
men aanf1:onds zieD kan, wat de goede of kwade. firepen beteekenen (.). Wanneer de kinderen op de kleine tafel, bij voorbeeld, tien of
twintig goede of flechte ftrepen, na aftrek der eenen V:1O dl anderen, overig hebben, bekomen
zij voor het meerdertal , onder de afdeeling:
getlrt16, eene goede of flechte {heep; terwijl
diegeljen , die of enkel met goede, of alleen
met flechte 1hepen op de kleine tafel ftaan aangeteekend , op de groote nog b~jzonder door
eene roode iheep worden gekenmerkt. Na af·
loop
( .) Va. zulk rea bord, of t.fel 114" loei of !cWIIU
CCD model te vinden.

,cdra, • i. hierachter
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loop van ieder week of ma:mrl bekomen zij onder de afdeeling: wJrderlnc, eene goede (heep,
wanneer zij in het lezen enz. gevorderd zijn,
en al dien tijd vl~itig befteed hebben; doch eene t1echte, wanneer het blijkt, dat het teiendeel plaats heeft.
'-Vilt gij nu, waardige Schoolleeraars ! vaD
zulke tafels een Roed gebruik maken, dan komt
het ons voor, dat het geven van {hepen aan
de kinderen, nooit als belooDing of ftraf, moet
wo~den voorge!1'eld, maH alleen als een hulpmiddel, voor eerst voor u zelven , om uwe ieer..
Hngen tot hun nm zoo veel te beter te leeren
kennen, en ten andere, voor de kinderen, om
ben op aerzelyer gedng, op hunne vordering
of nalatigheid in. het goede, en op de meer afgelegen gevolgeg, die zij u:t dien hoofde te
wachten hebben, opmerkzamer te doen worden.
Als zulk een hulpmiddel kunnen foortgelijke
tafels zeer veel nut doen; doch, om dit te
weeg te Qrengen, moet de rubriek: gedrar:,
onzes inziens, nog in eenige daartoe behoo-·
rende (lukken gefplitit, en deze in bijzondere
vakken geplaatst wOf,ien, bij voorheeld: waarheid, geh()orzatJmheid, Drtle, welke dal,} ook
op de kleine tafels moeten worden geplaatst.
Daarentegen kunt gij, wanneer er gcene ruimte
genoeg is, eenige nukken, die op de groote
tafel, onder h~t opfchrift: gemaakte vordering,
voorkomen, weglaten, of met anderen onder
ééne afdee1ing brengen, zoo als, hij vOl)rbeelJ:
de Christelijke GodsdienH
Godsdien~t en de n~ib(?lfche
n~ib::lfche Ge~
fchiedenis, als mede het fchrijven en op!1'dlen. Ook is het noodclooll en van geen nut,
dat in alle fc:holen, eu in hetzelfde fcllOOl ten

al·
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"Hen tijde, dezelfde afzonderlijke (l:ukken voorkomen; zijnde het genoeg, dat men alleen die
zaken op de tafel aan wijze , wa;,rin zich de
kinderen van de eene of andere fchr)ol, vool'
t/itn tijd, inzonderheid moeten oeklen. Denzulken • die nog geen en -lust hebben, om zich
van dit hulp;niddel ter hUiilJer verbetering te
bedienen, moet gij op de gmote tafd niet aanteek enen , eu kunt gii z.df:; hUllue namen zoo
lan~ Vóln dezelve weglaten, tot dat zij den invloed van dit hulpmiddel beter kennen; kunIiende de onderwijzer, voor zich zclven, van
de kleine tafel gebruik maken, om hun gedrag
zoo veel te naauwkeuriger te kunnen nagaan.
Hetzelfde geldt ook ten aanzien van nog zeer
kleine kinderen, die nog geene v~Hbaarheid geJloeg bezitten, om deze tafels uit het regte
oogpunt te befchouwen, en er het bedot:!de voordeel van in te oog(ten. Behah'e dit;
kunnen zij nog in een ander opzigt voor de
jeugd zeer nuttig worden, wanneer gij haar
door dezelve de gewigtige waarheid herinJlelt , dat GOD al ons doen en laten naau wkeu.
rig gade1bat, en ons eenmaal, vroeg of laat,
op den dag der algemeene vergeldilJg, daarnaar
zaloordeelen. Eindelijk, moet de groote tafel
de maat(l:af uitmaken, waarnaar de prijzen door
u moeten bepa~ld worden, wf'lken gij voorne-'
mens zijt :lan uwe leerlingen uit te d.:elen,
Than!l fchiet ons nog over, om nog kortelijk aan te wijzen:

IV. Wanneer men be!oonm moet.
Daar Ihfdc die eigenfchap is, welke GOD en
onze Zaligmaker (Ins. boven dks, hebh\:n aanbevolen, en zonder welke ;lik andere Goddelij·
ke
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ke gaven, en de zwaarl1:e zelfverloocheningen ,
ons nîets kunnen baten; dat zij ook dan 110g
eeuwig zal blijven voortduren. en onze zaligheid vermeerderen, wanneer geloof en hoop zulJen ophouden; daar zij, eindelijk, ook hier op
aarcie ons de duurzaamae en onafhankelijkfte
weltevredenheid verfchaft, zoo volgt hieruit,
dat men de zorgvuldigfte pogingen moet aanwenden, om de liefde, als het zaad van tijde1ijk en eeuwig gelul{, in de harten der jeugd
te ontwikkelen.
Men moet haar, namenik ,
trachten op te leiden tot 'elfde jegr.f'JS GOD, wel·
-ke ons, in het vertrouwen op zijne vaderlijke
goedheid, magt en wijsheid-, den aangenaam(l:en
troost en kalmte der ziel, in alle omftandighe.
den des levens verzekert; tot eéne "'efbe(:uurde
zelfliefde , die, wanneer wij pogen om ons
alles wat duurzaam goed én fc hoon is, eîgen
te maken, ee~e onuitputbare bron van de oh:.lfhankel~ikfte genoegens zal worden, en einde~
Jijk tot leefJe je~ens de,} tul/men, welke nUd,
haat en alle andere lage driften, die het hart
vernederen en verontrusten, overwint 7 en hetzelve zoo geheel met de edel!le aandoeningen
van medel~iden vervult, dat daardoor het gevoel
van onze eigen ratQpell of dikWijls geheel ver.
drongen, of ten minnen aanmerkelijk gematigd
wordt. Daar nu blijde verwachting en ware
weltevredelJheid in tegenover!tellin~ van vrees
en onvergenoegdheid, ons regtftreeks tut liefde
voeren, zoo bereft
befeft gij ligtdijk , hoe zeel' het
te wenfchen ware, dat men de kbrJeren altijd
door bnide vooruitzit;ten cm het genot der
~altgename gevolgeN; welko aan goc.vruchtige
gezindheden cn dilden verbonden ~ljn, hiertoe
lUi J)e~/..
ie·
!
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p:enoegZ::3m konde aaMfporen. Schoon nu dit
wel niet altoos mogel;jk zii, moet men echter
overal, waar men de jeull:d tot het goede wil
:l.anmoedigen, of van het kwade aftrekken, voor
d'at men tot het ftraifen overgaat, eerst beproeven, hoe ver mln fut tloor
jaar
tiaar d~ hoop op, of loor
een dadelijk {(wat 'Vlm de aangename gevolgen
van goede ge1Ztig.tht:dm en handdingen
handdineen , ten dezw Aan br~ngen. Om deze reden zouden wij
ook het eerst, en bI eed voeri~er, over f1e be.
looningen gehandeld hebben, ware ons plan geweest, om voor de hui.!lfeiijke opvoedin~ te
fchrijven, waarl.üj de ouders zoo vele middelen
en gelegImheden bezitten, om de kinderen "door
beloonillgen te kunnen aanmoedi"en. Dan,
daar w~i inzonderheid voor Schoolleeraars de
pen opvatteden , die ten aanzien derzelve zoo
zeer bepaald zijn, en in wier handeu de {haffen eerder, dan bij onders, of nuttig of fchlloelijk kunnen worden, zoo cordeelden wij het
àieolltiger.
fiieolltiger. om ,de orde om te keeren.
Ten beOuite , gellchté Onderwijzers der jeugd!
moeten wij, ten uwen behoeve inzonderheid,
er dit nog bijvoegen: hoe minder middelen gij
ter be100ning bezit, va~ z()o veel te grooter
belang is bet voor u, om uwen leerlingen eerbied en liefde jegens u in te boezemen, en U
Vlln het vertrouwen der ouderen te verzekeren,
omdat gij
gU u langs dien weg weerder JlIiddeJen
ter beloonin, kunt verfchdfèn; zoo veel te behoedzamer nJoet gij, voorts, over hat ::lge::lge·
meen, u van dezelven
dezel ven bedienen, op dat de weilligen, die gij nog bezit, door eene verkeerde
lIftl1wending, niet vruchteloos ~ of wel voHlrekt

Ichadelijk worQen;
fchadelijk
worQen j zoo veel te dieper moet gij,

ver-
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verders , uwe leerlingl211 trachten in te prenten,
dat ~l het goede ook goede gevolgen heeft,
fcllOon men dezelve niet altoos aan!1:onds ontwaar wordt, en dat deze zich fieedi meer en
meer Qntwikkelen en vermenigvuldigen, wanne:::r zij niet door eigen fchuld worden vernietigd, welke laatf1:e waarheid gij door de gelijk..!nis van het groeijen en vermenigvuldigen van
eene enkele zaad korrel kunt duidelijker maken;
zoo veel te meerder moet gij u, eindelijk, toelep;gen, om de tijdelijke belooningen en Huffen
tot gedenkteekens te Hellen vam die eeu wige
vergeldingen, welke wij alleen aan gene zijde des grafs, in eene andere wereld, waal in
ons lot voor altoos zal beflist worden, te wachten hebben.
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