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Van waar komen dan de noodige gelden? Niet van de zijde der Chr. Ger. vrienden; moest ’t van hun
komen, de school ware zeker reeds lang gesloten. Komt men toch in ’t belang der school op hunne
beurs kloppen, zoo zijn ze niet thuis, of slechts half. Neen, al die te korten worden gedekt door de
vrienden der Evangelisatie.
Hieronder zijn er, en Gode zij dank, dat ze er zijn, die door hunne daden bewijzen, dat ze het goud,
zilver en koper niet te lief hebben, waar ’t geldt, bestrijding der kosten voor ’t Chr. onderwijs.
Dit doen ze met de meest mogelijke bereidwilligheid, niet alleen voor hunne eigene kinderen, maar
ook voor de armen onder hen, maar ook, zonder aanzien des persoons, voor armen of
minvermogenden der Chr. Ger. of Roomsch Katholieken of wie het ook zijn mogen. Er wordt door
hen in niets gevraagd; is het een Israëliet of een Samaritaan, die daar bij den weg ligt. Wie hulp
noodig heeft wordt geholpen. Mij dunkt, waarde ds. V., waar ge nu weet, dat de vrienden der
Evangelisatie het een derde, zoo niet de helft voor de kinderen der Chr. Ger. betalen, daar zal uwe
eerlijkheid u toch wel doen bekennen, dat ds. M. in dezen geen fout begaan heeft. En nu nog eene
vraag. Mag ik een beroep doen op uwe Christelijke liefdadigheid? zoo ja, doe dan, “wat uwe hand
vindt om te doen,” tot dekking van het tekort voor zoo ver dit mogelijk is. Zoo ontvange “de Keizer
wat des Keizers is.”
Een voorstander van den school
met den bijbel.
Ingezonden stuk.
Mijnheer de redacteur!
Hedenavond trad ds. Brummelkamp van Groningen in de “Groote kerk” alhier als spreker op, om
zijne geloofsgenooten voor de zooveelste keer de noodzakelijkheid van het bestaan der Chr. Scholen
aan te toonen, als zijnde de ware, door God gewilde kweekplaatsen van Zijne kinderen. Hij
ontwikkelde daartoe nagenoeg de volgende drie stellingen:
1. Wij willen de school met den Bijbel, omdat zij niet alleen de hoofden der kinderen met de noodige
kundigheden verrijkt, maar – en zie hier het zwaartepunt waar Z.Ew. op drukte – omdat zij opvoedt,
dus ook de harten vormt.
Na breedvoerig te hebben uiteengezet, wat eigenlijk een school is (“een verlengstuk van ’t
huisgezin”); wat voor bewonderingswaardig en daarom ook eerbiedwaardig man de meester is
(“meester is de rechte naam en de wetgever heeft niet recht gedaan dien door Hoofd der school te
vervangen”) en welke kundigheden den kinderen moeten worden aangeleerd, noemde hij het Woord
Gods de geestelijke tucht, de opvoedende kracht, die den meester bij zijn werk ten dienste staat. De
leerlingen en vermaningen des Heeren, welke het Woord Gods bevat, zouden alleen, maar dan ook
met ernst, vuur en ware bezieling hem van de lippen behoeven te vloeien om de sterkste hartstochten
te bedwingen, tot bedaren te brengen, den onwilligsten gehoorzaam, gedwee te maken. Ja zelfs,
wanneer de meester vele pogingen heeft aangewend om bij voorbeeld een luien knaap tot arbeid, of
een ander tot deugd aan te sporen, doch telkens te vergeefs, laat hij dan Gods woord als tuchtmiddel
gebruiken, en niet zoodra heeft het kind gehoord “God wil het”, of het legt zijne weerbarstigheid af,
en is volgzaam.
2. Wij willen de school met den Bijbel, omdat zij onzen kleinen goede burgers doet worden, die in
vrede en eensgezindheid met elkander leven en elkander eerbiedigen, en zich aan wettelijk gezag
onderwerpen, omdat het uit God is.
Immers het kind leert op onze Chr. scholen werken. Het leert begrijpen, dat het naderhand, als man
en vrouw, in het zweet zijns aanschijns zijn brood zal moeten eten; dat God den mensch den arbeid
heeft gegeven niet als een vloek maar als een zegen.
Het leert, door dat het met zijne makkers op de banken zit, met hen speelt, met hen opgroeit in doen
en laten, met zijne medemenschen omgaan, zooals Christenen dat betaamt enz. enz.
3. Wij willen de school met den bijbel, omdat zij Christenen vormt, Christen-Nederlanders.
Wij willen van onze kinderen Christenen zien groeien, Christenen in den waren zin des woords, aan
wier ziele geen spijs is toegediend die schaadt, maar eene, die opvoedt ten eeuwigen leven. ChristenNederlanders moeten zij worden, zooals ons land heeft gekend in vroegere tijden, toe het ware geloof
in God onze vaderen in bange dage wonderen deed verrichten. En daartoe moet hun de geschiedenis
worden geleerd, maar dan ook met dat volle licht, dat Gods woord voor onze voeten doet schijnen.
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