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De

verpligtencle en dringende aanvraag, om

de volgende

Toespraak

te lezen , en,

als een

aandenken aan de gevierde p legtigheid , in druk
te bezitten, Icon

door my' , zonder onheusch te

zy'n, niet worden afgeslagen; vooral niet toen,
op de door

m !· f gemaakte bedenking: dat dit

stuk niet wel konde geacht worden van

alge-

meen belang te zy'n, cle Edél Achtbare Regering
der stad

HooRN

zich bereid verklaarde , om de

zorg voor eene afzonderly'ke uitgaaf w el op z icli
te willen nemen. -

.Mogten deze bladen , . vooral

hij ILen , die my"rte 'I'oespraak met zoo veel welwillendheid hoorden, geoordeeld worden eenige,
voor den t ijd waarin uxij leven en

de gewigtige

zaak , daarin belwncleld , rwttige wenken te bevatten; en deze uitgave

strekken , om b"!J de

Onclerwfjzers en allen, die belang stellen in de
zaak van het Onderwy·s, den indruk te bevestigen , dien het gesprokene woord mogt te weeg
hrengen, -

dan zoude ik m'!J" niet beklagen van

den schroom overwonnen te hebben van iets van
mijne hemd meer algemeen

verspreid te zien,

dat , minder om eenige letterkundige verdienste
dan wel om het behandelde onderwerp , zich de
daarin betoonde belangstelling durft toeêïgenen.
B.

~oo\"'zang.

Komt

stemmen

wij

verheu gde zani;cn ,

Met dankbaar hart en blijden geest!
Een schoone dag is aangevangen ,
Een onvergeet'lijk kinderfeest.
Wij deelen iu de liefdezorgen ,
Waar 't Vaderland zich in verheugt ,
Het vrolijk licht van dezen morgen
Bestraalt ons

pad, zoo arm aaq licht en vreugd.

Zoo ons de · naam van Land en

Koning

Iets meer is dan een ijdle klank ,
Zoo eenmaal uit der schaamlen woning
Een jubel rijst van lof en dank ;
' t Is niet alleen dat Gij , o Braven,
Zoo trouw en mild ons kleedt en voedt ;
111aar, dat ge ons uit de bron wilt laven
Der kennis , die ons leidt naar ' t hoogste goed !

Daartoe on tsluit ge uw milde
Uw scholen ons , zoo ruim en
Gij , Meesters,

biedt ,

Ons 't onderwijs,

op

Hoc zullen

we

handen ,
schoon ! -

in hare wanden ,
mi!den toon ! -

ooit de zorgen loonen ,

Voor zulk een rijkgezegend lot?
Te zwak zijn hier de kindertooncn ,
En ons gezang wordt een gebed tot God !

Wonderlijke en streelende meugeling va.u licht
en bruin in het groot tafereel van Gods natuurlijke en zedelijke schepping! Overal, naast de sporen van woest- en ledigheid, de zaden van ontwikkeling en bloei.

Te midden van de barre heide,

niet zelden een Wé\tersprong, wier aderen, met het
heerlijkst groen omzoomd, leven en werkzaamheid
wekken aau hare oevers.

In de duisternis van den

nacht, als een vale sluijcr bergen en bosschen, velden en valleijen effent en al.s in het niet doet terug
zinken, de boog des hemels met tintelende vonken
als bezaaid, wereld- en :ttonnestelsels, bij wier stille,
goddelijke majesteit deze aarde als een stip verdwijnt.
Uit den doodslaap des winters, het ontwaken der
lente! -

Ja, uit de oorzaken van omkeering en

verwoesting zelfs ontspringen bronnen van welvaart
en geluk: -

uit het slijk der overstroomde velden

eene vruchtbaar.heid

~onder

wedergade ; -

paradijs-
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dreven ontbloeijen aan den voet der volkanen ! Niet anders in het Rijk der zeden! De laagte,
waartoe de menschheid verviel, van haar vroeger
standpunt van ongestoord geluk, is zeker diep, hoog golft de zee van jammer en ellende; maar

ZlJ

is niet oeverloos, en hemelsche krachten bedwingen
hare baren.

In den smeltkroes der verdrukking

wordt het goud van den waren zieleadel gelouterd;
schoon is de strijd van den godgeheiligden wil met
de rampen des levens ; heerlijk de kroon der overwinning; en op den akker des tegenspoeds bloeit de
oogst der volharding, en uit den mond van armen
en misdeelden verheffen zich de toonen der dankbaarheid ! ··Vragen wij uaar de oorzaak van dit verschijnse l
in de natunrlijke en zedelijke wereld , -

het an t-

woord kan niet twijfelachtig zijn: het is Liefde.
Liefde, onuitputtelijk , als de Almagt onbegrensd,
die het h eeläl eens uit niet te voorschijn riep, cle
schepping onderhoudende en verzorgende; voor wie
niets te hoog en niets te laag, niets te groot en
niets te gering is; maar die alle schepselen met.
dezelfde teederheid omvat, en aan dezelfde trouwe
borst kweekt en beschermt;- Liefde, waarvan een
enkele vonk, gedaald in h el harl mu den m ensc h ,
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zijn gansche aanzijn doorgloeit, en hel hem tot een
der dierste

verpligtingen maakt » den edelen last

der menschheid te torschen" . - Voor wie ook deze
aarde een tranendal zij , hij, zonder de oogen te
sluiten voor de jammeren, die hem aan alle zijden
omgeven, ziet daarin zoo vele proeven

om ZIJn

medelijden, zijn geduld, zijne milddacligheid te oefenen.

Geen vrnchtelooze klagt, veelmin een wre-

vel morren verwekt bij hem cle aanschouwing der
behoeften en ellende zijner natuurgenooten; neen,
zij maken zijn' voet gezwind en zijne hand vaardig
om tranen te droogen, wonden te verzachten, hongerigen te spijzen, naakten te kleeden. -

Doch het

zijn niet alleen de zigtbare en tegenwoordige rampen
die het welgestemde hart treffen, ook de onzigtbare en toekomstige tracht het te kennen en voor
te komen. -

>>

De mensch leeft niet alleen bij

brood", sprak de mond der hoogste wijsheid; en
o!

welk een

bron van liefde

ontspringt

hier,

waaruit zelfs de minst bedeelde naar deze wereld
putten kan, om zegen en genot om zich heen te
verspreiden! -

Hier, een woord van troost en be-

moediging; daar, eene onderwijzing

of liefderijke

vermaning; ginds , de vorming en leiding van het
jeugdige geslacht! Wie zal de vreugde tellen, daar-

uit ontstaan;

de rampen, cle

verkeerdheden,

cle

misdrijven opnoemen, daardoor voorgekomen; waar
is de arme, die niet op deze wijs weldadig en rijk
kan zijn in goed doen, en alzoo medewerken tot
een der verhevenste doeleinden van ons bestaan op
aarde: het helpen torschen van den edelen last der
menschheid ?
Geroepen om het woord te voeren bij eene gelegenheid als deze, waar uit den mond van behoeftige
kinderen

een lied klonk

van dankbaarheid voor

den zegen van het onderwijs

en

de zorg eener

milde Regering om de hulpmiddelen daartoe , zoowel

~ stoffelijke

als geestelijke, te . verbeteren en te

volmaken, stond mij het beeld der r einste meuschenliefde voor de oogen, die uit pligt en behoefte een harer edelste

roepingen

vorming van het jeugdige geslacht. hare

edelste

roepingen!" -

vervult:

de

»Een van

Ja , M. H. ! -

Laat

m1J , om deze gelegenheid een feest der liefde te
noemen, u kortelijk eenige

beginsel van

het

aard en beginsel,

niet

van de noodzakely?cheid van het onderwijs.

Het

len,

over den

aard

denkbeelden mededee-

en

het

welingerigte onderwijs ! Ik spreek alleen van

zoude eene beleediging kunnen

sch~jnen

, m den
'/.

10

Lcgenwoordigen lijd nog eenigen twijfel le vooronderslellen aan de behoefte eener

behoorlijke op-

leiding der jeugd in alle rangen

en standen der

Maatschappij ; eene behoefte zoo overtuigend aangetoond door de ervaring, niet alleen in de heilrijke vruchten, waar dit onderwijs wordt behartigd,
maar ook in de rampzalige gevolgen van het ontbrekende daaraan , in
werelddeel zelf ; -

somm~ge

oorden van dit ons

gevolgen , zoo krachtig uitge-

sproken in het belangrijke Staatsstuk, nog onlangs
uitgegaan van het zigtbaar Hoofd

der Catholijke

Kerk , maatregele11 voorschrijvende om te voorzien
in de m eer algemeene en betere opleiding van de
kinder en der minvermogenden in den Romeinschen
Staat (v.).

Zoover is h et er van <laan,

onderwijs

der

aangelegenheid

dat h et

jeugd als eene zaak van

minder

zoude gerekend worden,

dat alle

Gou ven 1ementen haar beschouwen als een der gewigLigste 1•raagpunlen der Staatshuish oudkunde ; dat
de wetensch ap zich haar als een der wezenlijkste
Yoorwerpen harer beschomving en beoefening geëigeml h eeft. Maar geen wonder dan ook, dat de opvatting van h et vraagstuk verschillend is, naar gelang
l* )

Hri cf

n111

den Kardinaa l ,

l' rov j1 icicn ''nn den

Kerkel. St:1r11 ,

.Stoots-Secretaris Gn:u, aan de Gouverneurs
,·on den 24 Aurrustm 1846.

der

l1

vail den toestand en den aard

der onderscheiden

Landsbestuxen en van de rigting der wetenschap!
Een overzigt over de geschiedenis en den tegenwoordigén staat van het onderwijs, ook in andere
Landen, hoe gepast bij eene volledige behandeling
van dit onderwerp, zou ons thans tot te groote
uitvoerigheid leiden; vergenoegen wij ons met eenige kenmerken op te geven van het onderwijs, zal
het, naar onze mee11ing, den naam van welingerigt
mogen dragen ! De mensch is niet geschapen om alleen , voor
zich zelven te bestaan op deze wereld,

maar om

te leven m vereeniging met anderen, in eeue Maatschappij. Daartoe omringde de hoogste Wijsheid reeds
zijn wieg met de teederste betrekkingen van moeder,
vader, gezin, waar de eerste band gelegd wordt,
die hem aan anderen hecht; schiep Zij hem met
beboeften, wier vervulling de erkentelijkheid wekt,
en den band tusschen ouders en kind zoo naauw
toehaalt. -

Maar deze neiging, deze wederkeerige

betrekking,

WlJ

dieren.

deelen haar eenigermate met de

Ook zij gevoelen dien band, ook zij bezit-

ten neigingen en eene liefde, die ons niet zelden
verbazen -

menig een mogten beschamen! -

zij planten hun geslacht voort,

Maar

met dezelf<le ne1'H ·
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gingen begaafd, meer niet; -

de mensch moet niet

slechts zijn geslacht gelijken; hij moet het dienen,
hel pen, leeren, voorlichten, voorgaan des noods en
opvoeren! Het menschelijke m den mensch te ontwikkelen zal derhalve wel eene eerste behoefte zijn,
menschelijkheid (humaniteit)
merk der opvoeding. -

een voornaam

ken-

Er sluimert in het teedere

kind, m vele opzigten hulpbehoevender dan het
jong der dieren, een vonk van hooger leven, welke
moet aangeblazen worden tot eene vlam, die licht
en warmte verspreidt, maar niet zengt en verteert;
dat wicht is door den Hemelschen vader begaafd
met krachten en vermogens, boven het dier, welke
verstikken zouden , indien zij niet met zorg werden
ontwikkeld ; met eene begeerte tot geluk, die geleid
moet worden ten goede , met een e kennis, die gevoed en uitgebreid, met een gevoel, dat met verstand opgewekt en gewijzigd moet worden, -

Wat

ahoo de Romeinsche dichter zijn' grijsaard in den
mond legt: » ik ben een mensch, niets wat menschelijk is acht ik mij vreemd," in welk eene mate
moet dit niet leven in de ziel van allen, die zich
de opleiding en vorming der j eugd aantrekken! Om niet te spreken van de noodige kundigheden
(die kunnen het eigendom worden van allen , die •

1 •)"

er zich met ernsL op toeleggen) maar deze spreuk
bedoelt hoofdzakelijk: de veel moeijelijker kennis
van het menschelijke hart, der vermogens van den
kinderlijken geest. -

Zal het onderwijs afdalen tot

de behoeften van het kind, het moet den stempel
drágen

der

eenvoudigheid,

die hier vooral het

zegel is · der waarheid, die al het overtollige

af-

snijdt, kinderlijk spreekt tot het verstand, iu de
taal

van het kind; -

het moet veelomvattend

wezen, niet om een' overvloed van zaken te leeren'
maar om het juist verband van alle soorten van
menschelijke kennis te doeu zien; het eene door
het andére op te helderen en te verklaren, en te
waken tegen verkeerde begrippen en half weten,
erger, in vele opzigten, dan niet weten; h et moet
eindelijk gepast wezen, en dien geleidelijken gang
hebben, waarin de Natuur zelve de beste leidsvro uw
is, die geene sprongen maakt, maar steeds stap voor
stap opkliillITlende van het lagere tot het hoogere ,
langzaam maar met vasten tred, het voorgestelde
doel

bereikt. -

opgenoemd:

Ziedaar

eemge hoofdkenmerken

eenvoudigheid,

gepástheid, welke,

veelomvattendheid,

gepaard m et

echte humani-

teit , het onderwijs tot eene welin gerigte opleiding
maken, geschikt om het mensch elijke in den mensch

l4

Le ontwikkelen; dat is: het kind niet alleen vormen tot een zelfstandig wezen,

maar tevens tot

een nuttig en werkzaam lid der groote Menschenmaatschappij: -

·waar deze kenmerken ontbreken,

daar is het onderwijs dor, verbrokkeld, werktuigelijk ; daar moge het kundigheden mededeelen, hier
en daar zelfs groote bekwaamheden ontwikkelen,
maar menschen,

geschikt

voor de zamenwoning

met menschen, worden er niet door gevormd ! Hier echter voorzie ik van mijn' aandachtigen
Hoorder eene gewigtige bedenking:- heeft niet deze
stelling tot veel verkeerds geleid? Is zij niet, in de
hand van zich noemende wijsgeeren, het middel geweest tot die omnatige zelfverheffing, die tot allerlei uitspattingen en verkeerdheden heeft aanleiding
gegeven ; ja, niet zelden tot die mensch \'ergoding,
welke geëindigd :is met alle menschelijke en goddelijke instellingen om te keeren, en die nog den
bodem, welken wij betreden, tot een volkaan maakt,
ieder oogenblik dreigende met uitbarsting en verwoesting? -

En, wij bekennen het, er is waarheid

in die bedenking; waarheid, ook in de welligt overdreven voorstelling. -

Te ontkennen is het niet ,

dat sommige theoriën in de nieuwere stelsels van
oprnediug eu

onderw~js

zijn doorgedrongen, welke,

l5

het uitvloeisel eener 1-erbasterde wijsbegeerte, rampzalige gevolgen kunnen hebben.

Te ontkennen is

het niet, dat niet overal heldere en juiste begrippen omtrent deze groote volksaangelegenheid bestaan,
en dat niet hier en daar veel te wenschen overblijft.

Maar, ik heb tot nog toe slechts gesproken

over den aard van het onderw-ijs; welligt zal het
mij gelukken deze zwarigheid op te lossen, wanneer
ik u ook zal h ebben gewezen op het beginsel, waarop het welingerigt onderwijs, onzes inziens, steunen moet, en dat beginsel is: het Christeli/lce.
Ik weet wel dat deze oplossing der bedenking
aan de eene zijde , de zwarigheid aan den anderen
kan l doet ontstaan bij hen , die , zij het al n ie L
uit onverschilligheid , dan Loch uit onwet endheid
of ver

gedreven verdraagzaamheid,

zich angst[g

vragen: of hel Christelijk element in de scliolc11
wel zoo zeer op den voorgrond kan en behoort
gesteld te worden? -

Alsof de wetgeving , waar-

onder wij , Gode zij dank ! leven , niet verklaarde,
dat het doel van alle onderwijs is:

opleiding lot

alle J.V laatschappelij lc~ en Chris teli/lce deugden (v:) .
Christelijke deugden!...... Wie, J[e immer op de

{"')

J\t't.

2:! van llt' t Hl'zlcmc ul A, hehoorendc hij de Wl· t ,.,tn 3 April JSOG.
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kracht

en beteekenis dezer woorden heeft uage-

dacht, voelt niet daari~ den geest van het Christendom zich tegenademen?- Christelijke deugdenwat zijn zij anders dan de vruchten, gegroeid op
het Kruis, eens op Calvarië opgerigt, -

dat wel

den Jood en den Heiden eene ergernis en dwaasheid is ; maar dat , de roem en de wijsheid zijner
vereerd ers, eene omwenteling op de
te weeg gebragt,

waarvoor

wer~ld

zelfs zijne

heeft

heftigste

tegenstanders de oogen

niet kunnen

Christelijke deugden , -

zij ziju: h et geloof , dat

de wereld

sluiten. -

overwint , den mensch vernieuwt, en

het leven zijne ware bestemming geeft: eene oefenschool mor eene hoogere vv-ereld ; de hoop op de
\'crgevende en besch ermende gunst van den Vader
in Christus; de Liefde , die in den natULffgenoot
den naaste, den broeder leert beschouwen, en niet
slechts bemint

uit gewoonte,

uit bloedverwant-

schap, uit neiging, (eene liefde, niet verre verheven -boven die der

dieren) maar , omdat

die

broeder den stempel op het voorhoofd draagt van
ZIJne goddelijke afkomst ; -

wel

tot denzelfden

staat \'an zedelijk verderf als wij gezonken, maar
ook geroepen tot dezelfde heerlijke toekomst! Zulk
cene liefde alleen h eiligt den teedersten 'band ,; zij
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is

het ware beginsel der gelijkheid , -

hoe zoude ,

uit haar standpunt, kunnen bestaan dat verschil
tusschen menschen en menschen , hetwelk de wereldsche betrekkingen schiepen ? -

Die deugden,

meent niet dat zij gemakkelijk te verkrijgen zijn;
even spoedig als de nabootsing daarvan , door de
wereld soms , als een gemakkelijk ' te verwisselen
kleed, omgehangen; neen, zij zijn alleen de vrucht
van veel zelfverloochening en strijd ! -

Zullen die

vruchten duurzaam en overvloedig zijn, dan moet
het Christendom wortel gevat hebben in den bodem van het hart !. .. ·

En , -

men zal dat zaad

niet strooijen in het nog weeke, onbedorven gemoed
der kinderen ! -

en alleen , van tijd tot tijd , een

korrel zaaijen op een' on voorbereiden grond, en als
tussehen distelen en doornen ! -

of wachten , tot

dat de gloed der hartstogten en de koude der jaren
dien bodem hebben verschroeid en versteend?.".
Nog eene bedenking verbeelde ik mij te hooren :
hoe zal men , bij verschil van geloofsbelijdenis , het
Christelijk beginsel in de scholen aanwenden , zonder eenige meeningen en stellingen te kwetsen ?.. "
Maar ik verbeelde mij, die vraag gedaan aan Hem,
die aan allen , zonder onderscheid , zijn Evangelie
predikte; en h et antwoord te hooren uit zijn mond :

1

gij geveinsden , die de mug uitzift, en den kemel
doorzwelgt!""

Alsof niet allen, die den naam van

Clu·isten dragen , dezelfde behoeften en dezelfde
hope hadden ! Alsof er niet zoo veel , in de school
van den grooten Opvoeder, te leeren ware van die
zaken, waaromtrent geen verschil van gevoelen bestaat of bestaan kan, dat men alle · christelijk onderrigt zou kunnen of moeten verbannen!- 0, uiterste van alle dwaasheid! de jonge plant van zon
en levenslucht te berooven, en te meenen dat zij
tieren zoude bij het :Haauwe, walmende lamplicht
van menschelijke kennis en wetenschap! ... Neen,
zoo zeer wij een onbekrompen onderwijs voorstaan,
zoo zeer wij ieders overtuiging in betwiste punten
eerbiedigen , --

h et levend christendom, dat alleen

gepul is uit de bron der eeuwige waarheid, niet
uit de daarvan afgeleide aderen -

laat dat m onze

scholen niet ontbreken! dat is, naar onze overtuiging, het eenige beginsel, waarop alle menschelijke
kennis moet gegrond zijn. Van dat beginsel zij de
borst des onderwijzers doordrongen, en ZlJn onderrigt zal geene vertraging , zijn ijver geene verflaauwing , zijn moed geene wankeling te vreezen
hebben ; van dat beginsel uitgaande, zal het onderwijs die slrekking h ebben , dat h et naH J e be-

•
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hoefteu van den Tijd en der Maatschappij voldoet,
en, terwijl het de hoofden verlicht, ook de harten ontgloeit voor het eenige goede en het eenige
schoone!T. ! wij leven in een' tijd van overgang en spanmng; overal vertoonen zich de teekenen van gewigtige gebe1fftenissen; wat de toekomst baren zal,
is ons allen een raadsel;- maar dit is zeker , dat
wij haar gerllst kmmen te gemoet treden , wanneer
de harten onzer kinderen , van hen , die ons op
liet tooneel der wereld zllllen vervangen, van dien
onbekrompen geest . des c'hristendoms doordrongen
zijn, waarvan wij alleen eene verandering ten goede
verwachten.-

Moest dat levensbeginsel ontbreken ,

wij zouden onze scholen afgebroken, -

veel liever

elk stelselmatig onderwijs geweerd wenschen"."".
maar neen , in ons gezegend vaderland mag het,
in weerwil van alle wrijving en strijd nog krachtig werken , en , God geve het ! stand houden in
de wenteling en den drang der tijden.

Bidden wij

dat dit licht niet van ons wijke ; en het kinderlijk
gezang vervange hier mijne zwakke rede! -

20

Weldadig licht, dat om ons heen
In de
Wat

eerste

vaag

donkerheid ook

Gij blijft

mag blinken,

der onschuld volle
om ons pad

bestaan en wijst

Dat heilrijk licht is slechts

jeugd,

moog' zinken,

het spoor der deugd ! -

uit

U gevloten,

Die, arm als kind en arm als Menschenzoon ,
Der heemlen schat voor ieder hebt ontsloten ,
Die als een

kind zich buigt voor 's Vaders troon.

0 leert ons vroeg naar zulk bestaan te streven,
Gij , die in 't spoor der kennis ons geleidt;
Zoo wijden wc U den dank van heel ous leven ,
En dragen vrucht voor aarde en eeuwigheid.

Ik heb getracht een gepast woord te spreken ,
tot leiding onzer gedachten bij deze gelegenheid ;
maar wanneer ik deze uitgelezen vergadering overzie , de aanleiding tot deze plegtigheid overweeg ,
dan gevoel ik al de zwakheid mijner taal bij de
stemming waarin Gij verkeert, bij

de

gevoelens

welke U bezielen , U , Edel Achtbaar Bestuur van
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deze stad, aan welks onvermoeide zorgen deze

al~

oude stad zoo veel verpligt is , en , bij het goede
dat Gij ten haren nutte tot stand bragt , met erkentenis staart op al wat Gij in het werk stelt
voor de opleiding der jeugd, zóó in de behartiging
en :de zorg voor het onderwijs zelve, als in den
aanbouw en de verbetering van ruime en geschikte
schoollokalen voor de kinderen van minvermogenden. -

Al voelde ik mij niet gedrongen door de

betrekking, waarin ik de eer heb te zijn geplaatst
tot de zaak van het schoolwezen, in dit gedeelte
van Noord-Holland, en door het vereerend vertrouwen, hetwelk gij hebt willen stellen in mijne bereidvaardigheid

om dat

schoolwezen,

naar mijn

vermogen , ook in deze stad te bevorderen ; zoude ik toch meenen

aan de

zoo

verwachting der

Hoornsche Ingezetenen te kort te doen, indien ik
U, VVel Achtbare Burgervaderen , thans de hulde onzer erkentenis · niet

openlijk toebragt ! -

Hoe zoude ik wenschen het aanzienlijk Hoofd dezer
stad , in de eerste plaats , te begroeten , wiens afwezenheid, om zoo droevige reden, wij zoo zeer
betreuren ! -

Mogten wij Hem spoedig, geheel her-

steld , weder zien optreden tot de voortzetting van
de zoo gewigtige taak, Hem tot heil van vaderland
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slad aanbevolen ; Hem , die, bij al de hooge

betrekkingen Hem opgedragen , steeds zoo bijzondere
genegenheid koestert voor de stad zijner geboorte ,
en zijne hoogste voldoening smaakt in haren voorspoed en bloei; en die ook , door zijn' ijver voor
onze schoolinrigtingen , het opkomend geslacht zoo
zeer aan zich verpligt ! -

Hij zij lange gespaard

-voor het vaderland , voor deze stad en voor het
heil van het onderwijs , het voorwerp zijner bijzondere zorgen! De zegen des Allerhoogste ruste op
al zijne pogingen , op zijn huis ; en de schoonste
avondstond moge eenmaal zijn' moeitevollen maar
wèlbesteden levensdag bekroonen ! Die wensch zij ook tot U gerigt , Edel Achtbare
Heeren Wet.houders en Leden van den Raad dezer
Stad ! -

U de zaak van het onderwijs verder aan te

bevelen ware te kort gedaan aan den ijver en de
belangstelling , welke Gij daarvoor , met het Achtbaar Hoofd van het Stadsbestuur aan den dag legt.
Geniet in den bloei van dat onderwijs zelve , in de
dankbare vereering van eene Christelijk opgevoede
jeugd , de schoonste belooning uwer onvermoeide
zorgen , en zij ook uw naam , door het late nageslacht, naast die der weldoeners van deze stad ,
zegenend herdacht ! -

'..!.3

Medeleden der Plaatselijke Schoolcommissie , die
bij voortduring deze gewigtige betrekking bekleedt ,
of die , voor het eerst , dezen morgen , dit Lidmaatschap plegtig hebt aanvaard! -

Voor U, die

minder uit pligt dan uit neiging gaarne een' zwaren last op de schouders neemt , om de opleiding
van de kinderen uwer stadgenooten , zoo wel aanzienlijke als geringere , te bevorderen , voor U is
deze plegtige stond dubbeld gewigtig, nu Gij een
lang gekoesterden wensch bevredigd ziet , in de oprigting eener zoo hoogst noodige Tusschenschool,
en in de voltooijing van geheel nieuwe , zoo zeer
verbeterde schoolvertrekken voor de kinderen der
armen.- Wat zal ik voegen bij het woord, U reeds
toegesproken; wat U zeggen , hetgeen Gij niet beter
weet en gevoelt, dan ik het onder woorden brengen kan, van den omvang en het gewigt der taak ,
die Gij sints zoo vele jaren welgezind ver vuld h ebt,
of tot wier vol voering Gij , nieuwe Leden , U zoo
bereidvaardig getoond hebt? -

Him echter mijn

dank, met dien der Ingezetenen, die door de jaren
of veranderde verordeningen, hunne taak als Leden
uwer Commissie , of als bestaan hebbende afzonderlijke Schoolbesturen,
n emen!-

nederleggen

en de ruste

Wat Gij ook , door rein e m ensche11- en
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broederliefde gedreven , gearbeid en Lot stand gebragt hebt in dezen werkkring, is voor het tegenwoordige noch het volgende geslacht verloren. Geen
enkele korrel is te vergeefs gestrooid op den akker
der Christelijke liefde; -

neen, het zaad , door u

met volle handen, dáár uitgeworpen,

kiemt en

wortelt, en het frissche loof zal uwe overige levensdagen , uwen ouderdom verkwikken, en eens
zegenend ruischen over uw graf , waar gij rusten
zult van al uwen arbeid ,

en uwe werken u vol-

gen! En Gij, mijne nog werkende medeleden! zij onze
taak ook gewigtig en, bij den tegenwoordigen strijd
der meenigen , van dag tot dag moeijelijker; met
eene gemoedelijke

overtuiging , volgens een vast

beginsel voortwerkende, mogen wij op Hoogere ondersteuning hopen, en een gewenscht einde voorzien.- Die Hoogere ondersteuning ontbreke U noch
mij; en wat vereende kracht kunne uitwerken, van

die uitkomst mogen wij ons verzekerd houden, zoo
lang Gij mij de welwillende medewerking en genegenheid schenken wilt, welke ik steeds ondervinden mogt, en die ik bij vernieuwing inroep; gelijk
ik, van mijne zijde, niets onbeproefd zal laten om
ook het mijne toe te brengen tot h e t welzijn en den
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bloe i v<tn het onderwijs der jeugd rn deze stad!
Maar, zullen deze onze vereende pogingen regt
doel treffen, dan is ons, in de eerste plaats,
onverflaauwde ijver,

uw

uwe krachtige hulp noodig ,

Onderwijzers der jeugd,

aan wie de meer onmid-

dellijke vorming en leiding der jeugdige hoofden en
harten is aanbe 1rolen ! -

Bovenal is uwe taak ge-

wigtig in deze dagen, en eene nadere aamv1Jzmg
zal het wel niet behoeven, dat wij, bij het mededeelen onzer gedachten over den aard en het beginsel van het welingerigt onderwijs, den w ensch voedden,

dat het gesprokene vooral uwe aandacht en

belangstelling wekken mogt. -

Bij de gelegenheid,

welke ik nu en dan had, veler talenten en omgang te leer en kennen, valt er niet te twijfelen
aan uwe juiste begrippen over humaniteit;

veel

minder aan uwe kennis van het veelomvattend vak
van opvoeding en onderwijs; maar ik mag nog eene
schrede verder gaan , en mij vleijen m et uwe m stemming in de geöpperde denkbeelden over de
noodzakelijkl1eid eener Christelijke opleiding in de
scholen, zonder dat ik hier voor u behoef te ontwikkelen, hoe dit beginsel alle takken van het onderwijs doordringen kan en moet, als de zuurdesem
het brood, als de sappen de aderen der planten.
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Gij weet, dat dit oneindig meer zegt dan een opzettelijk, zoo genaamd leerstellig godsdienstig onderwijs in de scholen,
werd , -

gelijk dit vroeger

begrepen

een onderwijs dat menigmaal in woorden

en klanken bes tond. -

Gij weet dat de onderwij-

zer zelf moet doordrongen ZIJn van dien ruilden
geest des Christendoms , zal zijn onderrigt waarlijk
levend en geen werktuigelijk woordenspel zijn ; dat h et dan niet moeijelijk is, alles te vermijden
wat hinderlijk zoude kunnen zijn voor den andersdenkenden broeder, maar die overigens het heil voor
dit en het volgend leven alleen wacht van den
Heiland der wereld.--

Wat bovendien zoude mo-

gen gevorderd worden, daar is h et rigtsnoer van uw'
·wandel: doe w el en zie niet om! Heil u,

met

zulke beginselen, met zulke bedoelingen ; daaraan
zal de goedkeuring van den grooten Opvoeder der
menschen n iet ontbreken, en de liefde uwer kweekelingeu zal de schoousLe kroon zijn op uwen arbeid.
Inzomlerheid rigt ik mij hier tot u, onderwijzers
aan de nieuw opgerigte Tusschenschool! Een nieuwe
werkkring opent zich voor u!- Van uwe bekwaamheid voor deze gewigtige taak h ebt gij voldoende
proeven afgelegd, en wij mogen ons , nit vroegere
ondervinding, vleijen , dat hel

1t

ook aa n de geschikL-
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heid daartoe niet ontbreken zal. -

Zoo ooit, dan

wor<lL van u eene groote mate van kiesc11hei<l en
geest des onderscheids gevorderd, om aan de kinderen van minder vermogenden dat onderwijs mede
Le deelen, hetwelk voor hen behoefte is, en op
zoodanige wijs, dat het voor hunne toekomstige bestemming de meesle vrucht draagt.- Laat het u
nimmer ontbreken aau den lust tot zelfoefening,
aan den moed om onderrigt en h ulp te vragen,
waar gij immer zoudt meenen die le behoeven, en
waartoe de opzigters uwer school u volgaarne de
hand zullen bieden; dan zal u ook hunne goedkeuring niet ontgaan; en, wat oneindig meer zegt, ook
de goedkeuring van Hem niet, die al wat gij aan
deze kleinen doet , rekenen zal als aan Hem gedaan
te zijn!En gij ,

Onderwijzers en menw benoemde Hulp-

onderwijzer aan de Stads-armemcholen ! voor u en
voor de kinderen aan uwe leiding toevertrouwd,
openen zich de school vertrekken, door de zorg van
deze milde Stads-regering volbouwd.

Hoe straalt in

die 1:1org niet door de zucht der Regering, om het
lot der armen op alle mogelijke wijzen te verbeteren, om vooral niets te verzuimen wat het onderwijs hunner kinderen kan bevorderen en volmaken!-
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Weinig echter, zonde deze zorg voor de sLotleJijke
belangen van hel onderwijs baten, indien wij niet
wisten in u mannen te bezitten, die al het gewigt
uwer moeijelijke taak gevoelt; maar <lie ook , mcl
een hart voor de armen met liefde vervuld, de
kinderen liefderijk leert en vermaant en opleidt tot
de eenige, ware bron van kennis en godsvrucht,
die voor den arme even mildelijk vloeit als voor
den rijke. -

0, leert, leert uwen kweekelingen

meer en meer al de waarde van dien schat kennen;
al de zegeningeu waardeeren, die zij in dit goede
Land, ouder een vaderlijk Bestuur genieten, en de
arbeid uwer liefde

ZIJ

gezegend rn de vruchten van

uw onderwijs aau de kinder en der armen, ook in
hun volgend leven ! Die vruchten wachten wij van u, lieve kinderen,
die, gelijk m eermalen in uwe scholen, ook thans,
door uw welluidend gezang bij deze plegtigheid,
proeven gaaft, dat het onderwijs u gegeven, en de
zorg aan uwe opleiding besteed, geen verloren werk
geweest is! stad verrigt

Ziet, alles wat de Regering dezer
heeft,

deze plegtigheid , alles wat

daarbij gedaan en gesproken werd, is hoofdzakelijk
om uwentwil; om u zoo gelukkig mogelijk te maken op deze wereld , en Ic leercn

011

te doen on-
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dervinden, dat de ware rijkdom niet bestaat in overvloed van aardsche goederen, maar in de beschaving van den geest en de vorming van het hart ,
ook voor een hooger leven, waar niet gevraagd zal
worden naar meerder geld of goed , maar alleen naar
meerder geloof en hoop en liefde.-

Kinderen,

als gij daarvan eenig begrip krijgt, hoe zult gij het
onderwijs zegenen dat,

met Gods hulp, een zoo

krachtig middel zijn kan , om u die schatten te
doen .verwerven! -

Maakt dan trouw gebruik van

de gelegenheid u geschonken om daartoe te geraken;
weest opmerkzaam op alles wat u in de school geleerd wordt, en verdenkt de liefde der Meesters niet,
al ware het ook, dat zij u door een ernstiger woord
moesten vermanen of te regt wijzen! -

Doch neen,

gij zult hun daartoe geene aanleiding geven, niet
waar? . . . althans niet met een boos opzet of een
wrevel hart ? -

Welnu , maakt onze hoop op uwe

goede gezindheid en voornemens niet ijdel ; gij zult
er zelf het meeste nut van trekken; en wanneer
gij eens tot brave,

godvreezende menschen opge-

groeid zijt, eerst regt Jeeren inzien, wat gij, naast
God en uwe ouders, aan uwe Regering, aan uwe
menschlievende stadgenooten , aan uwe onderwijzers
verscl1 nldigd zijt ! -
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Hier zoud e ik mtJll e

taak a ls geëj nd igd kumJ en

beschouwen , ware h e t 11i.e t, dat jk Le1.1 slotte,
wilde dank zeggen

voor

uwe opkomst

u

te deze1·

plaatse , Voorzitter en J_,edeu van de Regtbank, en
van het Openbaar

Ministerie ; Leeraren van de

Godsdienst, Comrnissiën van Onderwijs van de Stads·
Teeken- en Muzijkscholen, verdienstelijke Onderwijzer der Muzijk in deze stad , die tLwe talenten ten
meeste nutte der jeugd aanwendt, en ook door uwe
welwillende medewerking aa'n de oefening en leiding van het zangkoor bij deze plegtigheid, aanspraak hebt op onzen openlijken dank; u allen, in
welke betrekking ook geplaatst, die door uwe tegenwoordigheid deze plegtigheid hebt willen opluisteren ! -

De zaak van het onderwijs en der op-

voeding van de jeugd is uwe teederste belangstelling
waardig ; gij ondervindt haren zegen meermalen in
uwen verschillenden werkkring; de zorgen daarvoor
aangewend hebben, Gode zij dank, in ons vaderland vooral, heilrijke vruchten opgeleverd.

Het is

geen overdreven ingenomenheid , wanneer wij de
geestbeschaving onzes volks,. in vergelijking

met

andere natiën , roemen ; en wat daaraan ontbreken
moge , van eene Christelijke rigting , in den milden
gees t

1' at1

11el Evan gelie , wachten

w ij

eenmaal
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betere gevolgen. Christelijke

verdraagzaamheid , zoo als de vrome

grondlegger der
WILLEM

De eensgezindheid allhaus , de
Nederlandsche

vrijheid,

zoo

als

1 die begreep , deze kunnen alleen , door

zulk eene opleiding der jeugd, bevorderd worden,
en zij zullen niet wijken voor de

aanvallen der

bekrompenheid !- Daarvoor. is ook de ervaring, in
de laatst verloopen tijden , te rijk geweest in gewigtige lessen. -

0 , mogten onze kinderen , door

eene echt Nederlandsche -

en dat is immers ge-

lijkluidend met Christelijke ? -

opvoeding , een ge-

slacht vertoonen, bloeijende in Christelijke deugden,
met liefde en trouw vervuld voor het land hmmer
geboorte, nog met zoo vele zegeningen bevoorregt,
waarvan deze. ure een nieuw bewijs oplevert; en
moge, uit hun mond , tot in lengte van dagen ,
hetzelfde lied weerklinken ,

waarmede

wij deze

plegtigheid besluiten; de bede , waarin alle Nederlanders ,

één hart en één zin ,

zamenstemmen :

VOOR VADERLAND EN VORST!
Ik h eh gezegd !
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!ólotzang.
(u1T

nET

VOLKSLIED.)

Wien Neêrlandsch bloed door de ad'ren vloeit,
Van vreemde smetten

vrij,

Wiens hart voor Land en Koning gloeit ,
Verhef den

zang als wij.

Hij stell' met ons, vereend van zin,
Met onbeklemde borst,
Het Godgevallig feestlied in ,
Voor Vaderland

Van hier,

en Vorst!

van hier wie

wenschen smeedt ,

Voor één van beide alleen,
Voor ons gevoel in lief en

leed,

Zijn Land en Koning één!
Verhoor,

0

God, zijn aanroep niet,

Wie ooit

hen scheiden

Maar hoor het één , het eigen

dorst;
lied,

Voor Vaderland en Vorst!

Dring luid van uit ons feestgedruiscl1
Die beê uw hemel in;
Bewaar den Vorst, bewaar zijn Huis,
En

ons zijn huisgezin !

Doe nog ons laatst, ons jongst gezang,
Die eigen beê gestand,
Bewaar, o God !
En

den Koning brng ,

't lieve Vaderland ! -
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