Naspeuringen naar Leo Theelen en Cecilia Mertens: Brief van onderwijzers

5

10

15

20

25

27 juli 1907 EEN BRIEF van Onderwijzers aan alle Ouders.
Vaders en Moeders! Om onzer kind'ren wil, is het belang van onze leerlingen, uwe
kinderen, wenschten wij, onderwijzers, een kort woord tot U te richten. Door na te
denken over wat het leven rondom ons te aanschouwen geeft en wat mannen van studie en
ervaring ons leeren zijn wij n.l. tot het inzicht gekomen, dat het voor het
toekomstig geluk onzer leerlingen onze plicht als opvoeder is, hen zooveel mogelijk
te behoeden voor den schadelijken invloed van den alkohol, en hen in te lichten over
het gevaar, dat hen later van dien kant dreigt. Wij willen dit doen, door hen, onder
het lesuur voor kennis der natuur, en verder als de gelegenheid zich aanbiedt, te
leeren, dat alkoholhoudende dranken niet voeden, niet versterken, niet verwarmen,
niet zorgen wegnemen, niet noodig zijn voor gezelligheid of plezier, maar dat ze
integendeel zeer gevaarlijk zijn, zoowel voor gezondheid en welvaart, voor tijdelijk
en eeuwig geluk van ieder persoonlijk, als voor het welzijn van Kerk en Maatschappij.
Om ons doel beter te bereiken, hebben we ons aaneengesloten tot de >>Limburgsche
Onderwijzers-Club<<, en, om te toonen, dat het ons ernst is, en opdat ons woord een
dieperen indruk op de kinderen zou maken, hebben wij allen besloten zelf te doen, wat
we van de kinderen verlangen, n.l. ons te onthouden van sterken drank (Afschaffers)
en sommigen bovendien van bier en alle andere bedwelmende dranken (Geheelonthouders).
[..enzovoorts]
Namens Het Bestuur der Limb. Ond. Club:
De Voorzitter, DR. P. TH. COEBERGH, Leeraar aan H. B. Sch. En Gymn. Te Maastricht.
De Secretaris, L. L. MERTENS. Onderwijzer >>Heibloem<<.
De Geestelijke Adviseur, H. A. F. REIGHARD, Directeur der Bissch. Kweekschool voor
onderwijzers te Echt.
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