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Men onthoudt veel gemakkelijker korte en rake gezegden dan de beste raadgevingen die 

onder langdradige zinnen schuilgaan. 

Het is de taak van de opvoeder al de godsdienstige, zedelijke, verstandelijke en lichame-

lijke vermogens van het kind te ontwikkelen, te oefenen, te versterken en te verfijnen 

 

Alles in God, 

Alles door God, 

Alles voor God 

(1) Sinite parvulos venire ad me. 

 Laat de kleinen tot Mij komen. 

(2) Wat baat het u de hele wereld te winnen, als ge daarbij schade lijdt aan uw ziel ? Wat baat 

het u aan anderen de weg naar de hemel te tonen, als gijzelf er niet zult binnengaan? Liefde 

begint met uzelf. 

 De eerste plicht van een leraar, als mens en als religieus, is voor God te leven en voortdu-

rend naar de volmaaktheid te streven. 

(3) Wees een goed kloosterling ; zo bezit ge een stevige basis om een surveillant of leraar te 

worden naar de geest van uw Instituut. 

(4) Geef altijd het goede voorbeeld en vermijd in al uw handelingen lichtzinnig of onverschillig 

te zijn. 

(5) Wee hem, die aan één van deze kleinen ergernis geeft. 

(6) Wees aan uw roeping gehecht: God gaf ze u. Vergelijk ze niet met een andere; dit kan voor 

u nadelige gevolgen hebben. 

(7) Bestudeer het reglement van het college en van uw klas en prent het in uw geheugen. Sur-

veillant en leraar hebben immers tot taak het zo stipt mogelijk te doen onderhouden. 

(8) De opvoeding is eenvoudig en praktisch. Ze eist weinig theorie, maar veel zorg en liefde. 

(9) Alleen de zedelijke opvoeding is in staat mannen en staatsburgers te vormen en een zedelij-

ke opvoeding zonder godsdienst is ondenkbaar. 

(10) Het hoogste doel van uw onderricht moet de vorming zijn van het hart van uw leerlingen. 

Laat ze opgroeien onder het oog van God, want ze behoren Hem toe. 

(11) Bid onophoudelijk dat de zegen van God ruste op de opvoeding die ge aan uw leerlingen 

geeft. 

(12) De landman zaait op zijn akker, maar zolang regen en dauw de grond niet bevruchten, moet 

hij niet rekenen op de oogst. Zo is het ook met de inspanning van een leraar, als hij God 

niet vraagt het werk te zegenen. 

(13) Wees een open boek voor uw overste en voor uw studieprefect. Vrees niet hun al het goede, 



maar ook het verkeerde van uw leerlingen te zeggen, hun om raad te vragen bij uw werk ; 

hun zelfs de fouten te zeggen die een te grote toegeeflijkheid of strengheid, overhaasting of 

traagheid u deden begaan. 

(14) Leef met uw collega's in een volmaakte verstandhouding, opdat dezelfde geest heerse in de 

methode van allen ; zo bewerkt ge ook de eenheid, die noodzakelijk is op alle gebied. 

(15) De gezondheid is van onschatbare waarde; ze is een machtig middel om uw talrijke plichten 

van staat met goed gevolg te vervullen. Doe dus alles wat ze redelijkerwijze van u vraagt. 

(16) Om het doel van uw roeping te bereiken is zelfs de verhevenste godsvrucht niet voldoende. 

Ge zijt geroepen om u te heiligen door de opvoeding van de jeugd. Het is dus uw plicht de 

kennis te verwerven die deze taak van u vraagt. Studeren is voor u een plicht van staat.  

(17) Er zijn dagen in het leven waarop de geringste moeilijkheid een catastrofe schijnt. Ons hu-

meur is als een toneelkijker die de voorwerpen groter of kleiner toont, volgens de kant die 

men voor zijn ogen houdt. 

(18) Laat uw moed nooit zinken. Wees ervan overtuigd dat het zaad dat ge in een kinderhart 

uitstrooit, nooit verloren gaat. Met Gods genade zal het ontkiemen en vrucht dragen, soms 

totaal onverwacht. 

(19) Wees altijd voornaam in uw optreden: uw onderricht zal er aan waarde bij winnen. 

(20) Het is belangrijk jonge mensen een grote eerbied voor de sacramenten bij te brengen. Zo 

zullen ze er een heilzaam gebruik van maken. 

(21) De leraar moet zijn leerlingen volledig vrijlaten in het ontvangen van de Heilige Eucharis-

tie. 

(22) De ondeugd ondermijnt de gezondheid, verblindt de geest, voedt de zelfzucht. 

(23) Verdorven leerlingen zoeken mekaar op en zonderen zich samen af. 

(24) Voortdurende luiheid vergt een waakzaam oog. 

(25) Een vlijtige en onderdanige leerling wordt niet plotseling zonder ernstige reden lui en onge-

zeglijk. Kent gij die reden? 

(26) Weinig mensen kunnen aan kinderen raad geven; meestal houdt men er teveel of te weinig 

van. 

(27) Voeg zelfs bij een strenge vermaning altijd enkele welgemeende en hartelijke woorden. 

(28) Als ge een leerling op zijn fouten wijst, toon hem dan ook het middel om zich te beteren. 

Een barse vermaning verwekt meestal alleen maar ontmoediging. 

(29) De leraar leeft samen met zijn leerlingen. Hij moet hun vriend en vader zijn. Hij waakt over 

hen zonder argwaan op te wekken. 

(30) Schrik de kinderen niet af door zonder reden een streng voorkomen aan te nemen: zo sluit 

ge hun hart en doodt ge hun vertrouwen. Daarna moet ge geen vrucht van uw opvoeding 

meer verwachten. 

(31) Maak u bemind bij uw leerlingen; laat hen vrijmoedig met u omgaan. Ze mogen niet bang 

zijn u hun fouten te laten zien. Daarom moet ge ook inschikkelijk zijn voor hen die zich to-

nen zoals ze zijn. 



(32) Te grote vrijheid geeft aanleiding tot misbruiken; de teugels te strak houden doodt de per-

soonlijkheid. 

(33) Onderhoud altijd de wellevendheid, zowel in uw taal als in uw omgang. 

(34) Bestudeer zorgvuldig de verschillende karakters van uw leerlingen; zo zult ge hun verdien-

sten en tekortkomingen beter beseffen. Let niet teveel op het uiterlijke: meer dan één is er 

van teruggekomen. Vertrouw de kinderen niet die u voortdurend vleien en aan uw kleren 

hangen. Als ge ze laat begaan zullen ze hinderen bij uw werk en op verschillende manieren 

afbreuk doen van uw gezag. 

(35) Als een leerling een teleurstelling, een weigering, een waarschuwing, een berisping of een 

straf oploopt toont hij zich zoals hij is. Houd uw leerlingen in het oog bij het spel, onder het 

werk en in hun omgang met hun vrienden. Let op hun houding: hoe ze zitten, gaan of staan. 

Kijk naar hun gelaatsuitdrukking wanneer hun boezemvriend berispt of geprezen wordt. 

Schenk ook uw aandacht aan de manier, de toon, de min of meer natuurlijke houding 

waarmee die leerling zich tot een leraar wendt... En toch moet ge niet denken dat ge op een 

dag een jongen grondig kent; wees dus niet overhaastig in uw oordeel. 

(36) Vergeet bij de opvoeding nooit dat ge voor alles zorg moet besteden aan de ziel. 

(37) Leer uw leerlingen stipt gehoorzamen. Geen enkele gewoonte heeft zo'n diepe invloed op 

het latere leven. 

(38) Maak uw leerlingen ook gewoon de waarheid te zeggen; deze gulden regel moesten alle 

mensen in hun hart prenten. 

(39) Wees altijd op tijd bij uw leerlingen. Elke vertraging of nalatigheid kan aanleiding geven tot 

buitensporigheden. 

(40) De leraars mogen zich nooit van een oefening ontslagen achten zonder het bestuur te ver-

wittigen en zich te laten vervangen. 

(41) Voorzichtigheid, stiptheid en toewijding zijn de voornaamste kwaliteiten van een surveil-

lant. 

(42) Als de surveillanten de genegenheid en de achting van hun leerlingen niet hebben, is de 

opvoeding onmogelijk. 

(43) Als de engelbewaarder van een leerling voor ons zichtbaar werd, dan zou het in de gedaante 

zijn van een goede surveillant. 

(44) Heb een echte genegenheid voor de kinderen die aan uw zorgen zijn toevertrouwd. Allerlei  

gebreken en fouten, ondankbaarheid, trots, minachting, zelfs haat doven de liefde niet uit, 

die God de zondaars toedraagt. Waarom zouden ze de uwe uitdoven? 

(45) Vermijd voor- en afkeur, ja zelfs de schijn van een meer uitgesproken genegenheid voor 

wie dan ook. De leerlingen hebben een scherpe blik en ze voelen aan dat onder gelijken al-

les gelijk moet zijn. 

(46) Zonder stilte geen arbeid; en zonder arbeid verveling en onzedelijkheid. 

(47) Een surveillant die werkt terwijl hij moet surveilleren neemt een geweldige verantwoorde-

lijkheid op zich. 

(48) De stilste leerling moet men soms het meest in het oog houden. 



(49) Ledigheid is het oorkussen van de duivel. Het valt te vrezen dat een luie leerling ook ver-

dorven is. Besluit hieruit echter niet dat een ijverige leerling altijd zuiver is. Jammer ge-

noeg zoudt ge u verschrikkelijk kunnen vergissen. 

(50) Een verdorven kind steekt dikwijls zijn handen weg. Als ge van uw leerlingen bekomt dat 

ze hun handen op de lessenaar houden bij het lezen en het schrijven, dan hebt ge veel ge-

daan voor de rust van uw geweten. 

(51) Leerlingen die elkaar dikwijls een teken geven verdienen uw bijzondere aandacht. 

(52) De surveillant moet ervoor zorgen dat de leerlingen geen spotprenten maken, geen briefjes 

doorgeven en geen boeken lezen die niet door de overheid goedgekeurd zijn. 

(53) Zorg ervoor dat twee leerlingen elkaar niet ontmoeten buiten de gemeenschappelijke oefe-

ningen, of tenminste niet buiten alle toezicht. 

(54) Leerlingen die niet spelen gedurende de speeltijd vragen de bijzondere aandacht van de 

surveillant. Wend alle mogelijke middelen aan om sport en spel bij de leerlingen te bevor-

deren. 

(55) De surveillanten mogen onder de speeltijd geen angstvallig toezicht uitoefenen. En toch 

moeten ze al de verschillende groepjes in het oog houden, letten op hen die spelen en ook 

op hen die zich afzijdig houden, alleen of met één of twee kameraden. Die hun verdacht 

voorkomen of die zich aan hun toezicht schijnen te onttrekken, mogen ze geen ogenblik uit 

het oog verliezen. 

(56) Het is moeilijk en wellicht onmogelijk met de nodige aandacht te surveilleren, terwijl men 

opgaat in een gesprek of meespeelt met de leerlingen. Het zal dan gewoonlijk ook beter zijn 

dit niet te doen. 

(57) Wanneer tijdens de wandeling de rijen uiteengaan, moet de surveillant er op letten dat de 

groepen niet te ver uit elkaar gaan. 

(58) Als een surveillant meent een aanmerking te moeten maken op het eten, moet hij dat doen 

bij de bevoegde overheid. Intussen moet hij er bij de leerlingen en bij de leraars over zwij-

gen. 

(59) Men beoordeelt gewoonlijk iemands opvoeding naar zijn houding aan tafel. 

(60) De leraar moet erop letten dat zijn leerlingen gedurende de maaltijd een behoorlijke hou-

ding aannemen. Zo leren ze gewoonten aan die een persoon van goede afkomst kenmerken. 

(61) Er zijn drie hulpmiddelen die de tucht op de slaapzaal bevorderen: de eerbied die ge voor 

die plaats doet hebben, de strengste straffen voor de lichtste vergrijpen, een ononderbroken 

en nauwgezet toezicht. 

(62) De surveillant spreekt nooit op de slaapzaal, behalve wanneer een leerling ziek is. Eventue-

le straffen of opmerkingen zal hij uitstellen tot de volgende dag. 

(63) Ga zorgvuldig na met wie uw leerlingen omgang hebben en met wie ze een bijzondere 

vriendschap sluiten. 

(64) Om tegen een bijzondere vriendschap op te treden moet men veel takt en voorzichtigheid 

aanwenden. Het veronderstelt een diepgaande kennis van het gedrag, van het karakter, van 

de neigingen en zelfs van het temperament van de twee vrienden. Deze feiten blijven best 



voorbehouden aan de overste. In dergelijke gevallen kan het zwijgen van groot nut zijn, 

ruchtbaarheid is altijd schadelijk. 

(65) Opvoeders, mogen uw leerlingen steeds in u het edele licht zien schitteren van een vroom 

hart, en een leven bewonderen gewijd aan het goede. 

(66) Er is geen opvoeding mogelijk zonder godsdienst; de godsdienstzin moet dan ook aan de 

grondslag liggen van alle daden en woorden van een leraar. 

(67) Wend u tot de Heer en vraag Hem Zijn zegen vooraleer uw taak te beginnen. 

(68) Slechts door het gebed, het geduld en de liefde staan wij boven onze leerlingen. 

(69) Gedraag u steeds in de klas zoals ge u zoudt gedragen in de aanwezigheid van ontwikkelde 

en achtenswaardige ouders. 

(70) Ieder leraar moet zich stipt houden aan het studieprogramma van zijn klas. Niets is gevaar-

lijker dan de onstuimigheid van een leraar die de leerstof van het volgend jaar in zijn klas 

behandelt. 

(71) Als de leerlingen weten dat men van hen houdt, dat men in alle omstandigheden hun geluk 

betracht, dan is het voornaamste bereikt in de opvoeding, want men heeft de sleutel van 

hun hart. 

(72) Op elke leeftijd gaat er van het voorbeeld een wonderbare invloed op ons uit; op de jeugd is 

die invloed onbeperkt. 

(73) Zodra een leerling de kwetsbare kant van een leraar ontdekt, is het gedaan met zijn eerbied, 

zijn ijver en zijn vertrouwen. Stilaan verliest de leraar zijn gezag en zijn invloed. 

(74) Om invloed uit te oefenen op een leerling zijn de volgende voorwaarden noodzakelijk: De 

leerling moet achting en genegenheid opvatten voor de leraar; deze moet een vast maar 

geen onverzettelijk karakter hebben. 

(75) Een leraar die zachtmoedig en voornaam is verwerft als vanzelf de achting en de genegen-

heid van zijn leerlingen. 

(76) Toon u nooit zwak in het uitoefenen van uw gezag, zelfs niet uit vrees iemand te zullen 

ontstemmen. 

(77) Het onderwijs en de opvoeding hebben maar één doel: namelijk de harmonische ontwikke-

ling van alle zedelijke en verstandelijke eigenschappen van het kind m.a.w. zijn geluk. 

(78) Er moet tucht heersen in uw klas, maar vermijd al te grote strengheid. 

(79) Staat ge vandaag alles toe en morgen niets, ziet ge voor de één alles door de vingers en 

niets voor de ander, dan doet ge geheel uw opvoederstaak mislukken. 

(80) Iedere leraar moet godsvrucht en zedenleer voorhouden. Er bestaat geen enkele uitleg waar-

in hij geen gelegenheid kan vinden om het hart van zijn leerlingen te vormen. 

(81) Twee principes die het succes en de vooruitgang van de studie verzekeren zijn orde en ij-

ver. 

(82) De methode is de gids bij de studie. Ze beslist over het succes van uw onderwijs. 

(83) Houd bij het onderwijs dit drievoudige doel voor ogen: de leerlingen moeten begrijpen, 



leren en toepassen. 

(84) Volg bij het onderwijs de wetten van de natuur. Ga stap voor stap vooruit. Baseer uw uitleg 

op reeds verworven kennis. Een onderbroken reeks is als een trap waaraan een trede ont-

breekt. Trapsgewijze vooruitgaan! Dat is de beste methode. 

(85) Wilt ge dat uw leerlingen vooruitgang maken, onderwijs dan grondig, m.a.w. laat uw leer-

lingen volledig verwerken wat ge hun uitlegt. 

(86) Om grondig te onderwijzen moet men zich kunnen beperken: weinig, maar goed; heel wei-

nig en heel goed; nooit half en half. 

(87) Alle vermogens van uw leerlingen moet ge natuurlijk, regelmatig en harmonisch ontwikke-

len. Een vermogen verwaarlozen of het verzorgen ten nadele van de andere schaadt de 

harmonische ontplooiing van hun persoonlijkheid. 

(88) Men moet het geheugen niet ontwikkelen ten koste van het verstand. Kinderen kunnen 

soms op verrassende wijze herhalen wat ze van buiten geleerd hebben, maar daarom is hun 

verstand nog niet gevormd. 

(89) Van de leerlingen te weinig vragen maakt ze lui, te veel vragen ontmoedigt ze. Een goed 

leraar moet de natuur volgen, haar geen geweld aandoen, maar ze helpen en vervolmaken. 

(90) Ge moet een grondige kennis hebben van wat ge onderwijst. 

(91) Stel alles in het werk om u door allen te doen begrijpen; het is niet voldoende dat de meest 

gevorderden u volgen; allen moeten uit uw lessen voordeel trekken. Ze zijn zonder onder-

scheid aan uw genegenheid en aan uw geweten toevertrouwd. Stel u dus op hun niveau wat 

taal en onderwijs betreft. 

(92) De ondervinding doet ons het jeugdige verstand vergelijken met stuifzand. Ge kunt er ge-

makkelijk figuren in tekenen, maar de wind blaast erover en uw figuur is weg. Terecht luidt 

een slagzin in de pedagogie “Herhaling is de ziel van het onderwijs”. 

(93) Iedere les vereist voorbereiding. Een goed leraar kijkt dagelijks het huiswerk na, verbetert 

het eigenhandig en voorziet het van de gepaste aantekeningen. 

(94) Het onderwijs van de spraakkunst gaat band in hand met de uitleg van een schrijver; men 

moet bij een schrijver steeds toepassingen op de spraakleer vinden en omgekeerd. 

(95) Tracht steeds de aandacht van uw leerlingen naar de synthese te richten zowel bij de dage-

lijkse studie als bij de voorbereiding van de examens; daar ligt het geheim van de echte 

vooruitgang. 

(96) Spreek steeds luid genoeg, maar ook niet te luid, regel uw stem naar het aantal leerlingen en 

de grootte van het lokaal. 

(97) Zorg voor een goede uitspraak, slik geen lettergrepen in, en leg de klemtoon volgens de taal 

waarvan ge u bedient. 

(98) Vermijd de eentonigheid in uw stem. Pas u zonder gemaaktheid aan bij uw onderwerp en 

de leeftijd van uw leerlingen. 

(99) Hang de geleerde niet uit! Het maakt u belachelijk. 

(100) Als uw leerlingen altijd hun bezigheid hebben, hebt ge niet de minste moeite om orde en 



tucht te handhaven en het straffen wordt stilaan overbodig. 

(101) Ga de eerste de klas binnen en ga er de laatste uit. 

(102) Een leraar moet het karakter van zijn leerlingen bestuderen, wil hij bij ieder de gevoelige 

snaar ontdekken. Hij past zijn straffen aan met tact en laat ze geleidelijk toenemen in 

zwaarte. Een blik, een stemverheffing zijn gewoonlijk voldoende voor gewillige karakters; 

om anderen in toom te houden zal hij zijn toevlucht nemen tot bedreigingen en straffen. 

(103) Sommige straffen kan men vergelijken met hevige geneesmiddelen, die men alleen in zwa-

re ziekten aanwendt; ze zuiveren, maar schaden het gestel en tasten de organen aan. 

(104) Wie iemand leidt door dwang maakt hem zwakker. 

(105) Een berisping mag nooit een woordentwist worden met de leerlingen. Wees kort en bondig. 

Niets vermindert meer de kracht van een berisping dan een stortvloed van woorden. 

(106) Van jongs af moet de leerling leren onmiddellijk te gehoorzamen. 

(107) Maak geen vage verwijten, noem een fout een fout, verschaf u zekerheid alvorens een geval 

te behandelen; anders zullen sommige leerlingen die in de grond schuldig zijn, in bijkom-

stige omstandigheden een verontschuldiging zoeken. 

(108) Een leerling die ge straft mag nooit terecht kunnen zeggen: “Hij beleeft genoegen aan mijn 

straf”. Ze moeten er altijd van overtuigd zijn dat het u zwaar valt ze te moeten straffen. 

(109) Gramscbap is een ondeugd. Ge zult de gebreken van uw leerlingen niet verbeteren door zelf 

aan een ondeugd toe te geven. 

(110) De leraar die straft is een vader die kastijdt; doorheen de uiterlijke strengheid moet altijd 

uw genegenheid en welwillendheid schijnen. 

(111) Strengheid zonder vriendschap is hardheid, vriendschap zonder strengheid is zwakheid. In 

de opvoeding kan het een even noodlottig zijn als het ander. 

(112) Een hardvochtig leraar maakt de leerlingen vreesachtig, schijnheilig en soms wreed. Een 

zwak leraar maakt de leerlingen futloos, eigenzinnig en ongevoelig. 

(113) Oorvegen, slagen en dergelijke behandelingen zijn ten strengste verboden aan de leraar.  

(114) Het is heel delicaat met een straf de eigenliefde te kwetsen. 

(115) Een leraar mag nooit beledigende woorden. bijnamen of kwetsende vergelijkingen gebrui-

ken. 

(116) Val nooit uit tegen al uw leerlingen tegelijk. maar als er iets ernstigs voorvalt, tracht dan de 

dader te ontdekken. Zolang ge hem niet met zekerheid kent moet ge doen alsof ge van niets 

weet en tijd zien te winnen. 

(117) Straf nooit in een vlaag van opvliegendheid. Stel de straf uit, hoe noodzakelijk ze ook is als 

de schuldige niet bereid is ze te aanvaarden. 

(118) Verneder een leerling nooit door middel van een andere; wellicht zou u aan beiden kwaad 

berokkenen 

(119) Vraag van uw leerlingen geen onderwerping zonder ernstige reden. Eis nooit iets dat hen 

krenkt in hun persoonlijke waardigheid. 



(120) Een leraar straft nooit als hij opgewonden is of kwaad en zeker niet als de fout tegen hem 

gericht was; zoals gebrek aan eerbied of een kwetsend woord. 

(121) Alleen de liefde kan straffen met goed gevolg en ze zal het met mate doen. Volstaat een 

blik, gebruik geen woord; is één woord genoeg, gebruik er geen twee. Hoe meer de leer-

lingen de ogentaal van hun leraars begrijpen, hoe minder zij spreken moeten om hen op te 

voeden. 

(122) Geef nooit straffen die niet goedgekeurd zijn door het reglement. 

(123) Algemene straffen zijn altijd gevaarlijk en een leraar maakt er alleen maar gebruik van met 

de toelating van de overste. 

(124) Wilt ge niet te toegeeflijk en ook niet te streng zijn, 

1. Geef eerst enkele algemene verwittigingen in verband met lichte overtredingen die aan 

de leerlingen ontsnappen. 

2. Aan hen die weinig moeite doen om zich te beteren geeft ge een berisping onder vier 

ogen. 

3. Leg dan voor de eerste overtreding een matige straf op en voeg er kalm maar gemeend 

een bedreiging aan toe. 

4. Voer uw bedreiging uit als men herbegint. 

5. Zo nodig neem uw toevlucht tot de overste. 

(125) Als een leerling met de gepaste eerbied optreedt, moet men met kalmte luisteren naar de 

argumenten die hij aanvoert; en als deze gegrond zijn hem minder straffen. 

(126) De noodzakelijke voorwaarden om tucht te bekomen zijn: een onwrikbare maar voorname 

vastberadenheid en een onveranderlijke goedheid altijd en voor iedereen. 

(127) Doe altijd welwillend wat in uw macht is als ge leerlingen een dienst kunt bewijzen. Als ge 

iets kunt toestaan, laat er dan niet tot morgen op wachten. Doe ze een genoegen nog voor 

ze het u vragen, voor ze het verlangen; ja zelfs voor ze er aan denken. Niets mag uw be-

reidwillige liefde verhinderen. Uw hulp mag goed of slecht onthaald worden, de vooroorde-

len van de leerlingen gaan voorbij, maar uw goedheid blijft voortleven in hun hart. 

(128) Leerlingen die nooit geprezen worden voor hun goed gedrag worden allicht ontmoedigd; 

alhoewel lofprijzingen weleens kunnen leiden tot ijdelheid, is het toch aangeraden er zon-

der overdrijving gebruik van te maken om hen aan te moedigen. 

(129) Hét middel om goede opvoeders te zijn is: oprecht houden van de kinderen. Maar er is lief-

de en liefde. Ik bedoel hier de echte, verlichte en diepe liefde, de herderlijke en vaderlijke 

liefde. Deze vermag alles en ze is alles. Wees als een vader en dit is nog niet genoeg, wees 

eveneens een moeder. Ge moet van de kinderen houden en ze laten voelen dat ge van hen 

houdt. De ware opvoeder immers is niet onrechtvaardig, hardvochtig en koel, noch wil hij 

zijn kinderen ontmoedigen. Integendeel, hij draagt hun tedere zorgen toe, hij heeft voor hen 

een heilige genegenheid, hij lééft met hen en voor hen. Zijn vreugde en geluk is mét hen 

samen te zijn en hij hen te blijven. Men moet één worden met zijn leerlingen, niet alleen bij 

het werk, de studie, de speeltijd en de klas, maar ook in alle kleine aangelegenheden van 

het schoolleven. Maar hieraan moet ik iets heel belangrijks toevoegen om uw kinderen te 

beminnen en om één te worden met hen, moet ge eerst elkander beminnen. Wees onder el-

kaar één hart en één ziel: “Cor unum et anima una”. En deze handelwijze is even gemakke-

lijk als aantrekkelijk. Daar is het leven, daar schuilt uw kracht, daar is de geweldige vrucht-



baarheid van het werk voor de zielen, want daar is onderlinge eenheid van de harten en de 

eenheid met God door de liefde. 

Zalig zijn zij die dit beseffen en er naar handelen. 

(Joh. XIlI,17) 


