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I. 

Blind voor het Gevaar. 

Her is zeker geen gemakke!ijke of aangename taak, de 
stem te \·erheffen tegen iets, dat de algemeene goedkeu
ring \vegdraagt; dat door de voormannen van ,,Het Volk" 
als een heerlijk beginse! wordt aangeprezen, en dat 
slechts door enkelen \vordt tegengesproken. 

Allicht komt de gedachte op, dar men zich verbeeldt 
beter te zien dan andere menschen, die toch ook als 
verstandige menschen bekend staan; en dat het misschien 
slechrs inbeelding is, die rot een andere beschouwing 
leidt. Doch dit alles neemt niet \il·eg, dar het plicht en 
roeping is om re waarschuwen, waar men anderen ziet 
\'erkeeren in een gevaar, dat zij niet schijnen te kennen. 

Dit nu is onzes inziens het geval met de nieuwe 
Schoolwet, die in Transvaal staat ingevoerd te worden. 

Hoewel mer algemeen gejuich ontvangen, meenen wij 
toch die wet te moeten beschouwen als een zeer geYaar
lijken srap, die voor ons \'Olk en onze kinderen noodlotti
ge gevolgen zal hebben. \'andaar dit ons schrijven. 
Ofschoon wij ovenuigd zijn, dat dit ontwerp rot wet 
Yerheven zal worden onder goedkeuring en toejuiching 
van verreweg de groote meerderheid, kunnen en mogen 
wij toch niet zwijgen, opdar ten rninste ons geweten ons 
niet beschuldi~e. 

Ongetwijfeld is het pijnlijk, dat het T ransvaalsche 
volk zoo maar het onderwijs zijner kinderen aan den 
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Staat heeft opgedragen; dat de ouders .. om zoo te spre
ken, zichzeif onmondig hebben \·erklaard. Doch dit 
beginsel wi!len wij !Ju nier in her breede bespreken, daar 
dit vroeger reeds geschied is: o.a zeer uitvoerig in de 
Brochure \·an den l1 eer Kamp ,,Qe \'rije School het eenige 
Redmiddei''. 

\Vij srellen ons rlians al!een ten doel, her gevaar aan 
te wijzen van her onrwerp, dar nu wd spoedig we1 zal 
zijn. Velen schijner, di r gernar nog maar eYen weinig 
op re merken als een der oude ,,vanggaten", die de i,1 -
boo~lingen zoo kunsrig \'listen re bedekken. En die ,·eien 
zui!en he! dan ook te laar beffeuren, dat zij niet de 
waarschuwing wilden ge!ooven \·an hen, die het gevaar 
wel zagen. 

Tot nu me had men regenover een schoolwer, die 
in de practijk maar zeer weinig verschilde, een tegen
wicht in de Vereeniging voor C.XO. Doch deze Ver
eeniging is nu fei1elijk ontbonden. We! heeft een der 
leden van haar Hoofdbestuur gezegd, dat zij niet o\·er!e
den is, maar slechts slaapt, en dat wel met een oog open, 
maar een schildwacht, die slechts een oog open houdt, is 
nog ge\·aarlijker dan glad geen; terwijl men dan ten 
minste weet, dc.t er niemand is, die waakt. Oat eene open 
oog van C.N.O. zal dar. ook wel spoedig toeval!en onder 
het wiegeliedje van : \'rede, vrede, en geen gevaar ! 

Toch is er groot ge\·aar, en wel in hoofdzaak drieerlei : 
I. Dat de rnoedertaal gehee\ op zijde gesteld, of 

op zijn best zal aangeleerd worden als een onverschillige 
zaak. 

II. Dat het godsdienst-ondern·ijs op onze nieuwe 
Gouvernementsscholen op niets zal uitloopen, daa;- he! 
neemd moet blijven aan elk dogma. 

Ill. Dar aan de Ouders slechts in schijn macht en 
zeggenschap gegeven is, inzake de benoeming van onder
\\'ijzers. 

D!t drie\·oudig gevaar nog kortelijks toe te lichten. is 
het doel der voigende biadzijder.. 



ii. 

De Taalkwestie . 

. .\ls eerste grief tegen het Schoolwet-Omwerp heb
ben wij genoemd: de achteruitzetting van de Hollandsche 
taa\ bij het Engelsch . 

Vrnagt men nu, of wij zuiks doen, omdat wij de 
Taalkwestie van grooter belang achten dan de Gods
dienstkwestie, dan antwoorden wij : ,.ln 't algemeen ge
sproken, niet; maar in dit bijzondere geral we/:• 

\\"am ieder weer, hoe jn ons maa!schappelijk 
le\·en de Engel sche geest dc.gelijks rneer heerschappij 
beg!nt te rneren ; \-ooral o\·er onze jonge menschen. 
Ga.at nu de School ook a! dien koers uit van een over
heersc:1ende p0sitie aan de Engelsche taai te ge\·en , dan 
is ze!cer de tijd niet \·er :neer, dat ook ons Oodsdienstig 
e:1 Ker.:..elijk le\·en ult zijn oude. nationa!e \·oegen ge!icht 
zal worden. 

Onze Taal en onze Godsdienst hooren op 'r nau\rst 
bij eikaar. \\'ie op •t stuk rnn Taalonder\\'ijs rekorr doet 
aan onze jeugd, die graaft het fon dament van onze 
Hollandsche Gereformeerde Kerken weg. 

Dir alleen reeds zou reden genoeg zijn. om het 
bezwaar van de Taa\k\\-estie voorop te zetten. Doch er 
is meer : 

\Vie voelt zich niet als Afrikaner op het diepst 
gekrenkt, als hij ziet, dat in ziin eigen land, en ender 
zijn eigen narie, ziin taal wordt achtergesteld bij een 
andere, een neemde taa!? 

En dit geschiedt toch in het aanhangig wetsontwerp. 
\\'ordr dat omwerp, 266 als het daar ligr, tot wet 

verhe\·en, dan zal in onze toekomsrige Oouvernements
Scholen de Engelsche taal ontvangen en behandeld 
worden als een zeer voorname Lady, die maar een wenk 
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hoeft te geven en alle deuren vliegen rnor haar open ; 
terwijl onze Hollandsche taal ook we! door de voordeur 
wordt binnengelaten. doch . daar terstond wordt opge
wacht door den deurwachter, die ha<1r zegt: .,kijk, ou 
tanta; jij mag nou gaan mt z66\·er en verder niet !·· 
\Vant wat er in de An. 21 , 22. en 23 \·an het Ontwerp 
bepaald wordr om trenr de rechten en het gebruik der 
beide talen komt op het volgende neer : 

Van Standaard I tot en met Standaard Ill zal het 
medium van onderwijs zijn : de moedertaal \·an het kind; 
d. w.z. Jn de eerste drie Srandaards zullen de Engelsche 
kinderen onderwezen worden door middel van het 
Engelsch en onze Holl. .-\frik. kinderen door middel van 
her Hollandsch. 

:\u zegr ge misschien: "Wei, dat is naruurlijk; dar 
spreekt ,·an zelf." \\'ij zeggen het 66k. .\\aar rnlgens 
de \\'er schijnt dat alleen natuurlijk geacht te worden 
voor de Engelsche kinderen. \\'ant \'OOr de Hollandsche 
kinderen komt er tersrond deze beperking bij, dar de 
Hollandsche kinderen \'an Standaard I- Ill onderwijl ge
leidelijk gewend moeten worden om het Enge/sch als 
medium te gebruiken ; want te beginnen met Standaard 
IV za! Enge!sc!1 het verplich te medium zijn. 

En deze beperking gaat z66ver, dat- volgens .-\rt. 22, 
,,geen leerling in een openbare school van eenigen 
Standaard naar een hoogeren Standaard zal overgaan 
tenzij hij ten genoege ,·an een lnspecteur van Onderwijs 
bewezen zal hebben. dat hij zulk een kennis van de 
Engelsche raal heeft ,-erkregen als redelijkerwijze ,·an hem 
verwacht kan worden en dat hij bevredigende vorderingen 
in de kennis van die taal maakt." 

Onze kinderen zullen dus net bij hooge gratie de 
eersre drie jaren door middel van hun moedenaal onder
wezen worden ; maar regelijker tijd w orden zij verplicht 
Engelsch te leeren, nog we! in die mate, dat er ,·oor hen 
geen de minste kans is om van Standaard mt Standaard 
verhoogd te worden, als ze niet de meest bevredigende 
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rnrderingen maken in dat vak van onderwijs. 
Stelt de wet de Engelsche kinderen onder dezelfde 

verplichting ten opzichte van het Hollandsch? 
Er is geen Sprake van . 
Nu, wij achten dat billijk. .Maar dan worde ook het 

Hollandsche kind niet verplicht om Engelsch te leeren. 
Dit noemen wij gelijke rechten . 
\Vij gaan verder : 
Omtrent het onderwijs in het Hollandsch wordt 

alleen bepaald, dat die taal aan elk kind zal onderwezen 
worden, tenzij de ouders van zulk een kind het anders 
wenschen. 

Nu denkt de Minister blijkens zijn uitlating op het 
Volks-Congres, dat niet veel ouders ,.zoo dwaas" zullen 
zijn, om hun kinders net Engelsch te laten leeren. 

Onze onden·inding op dit punt is geheel anders. 
jaren lang hebben wij deelgenomen aan den schoolsrrijd 
en bevonden. dat niertegenstaande al de redevoeringen 
over de moedenaal, niertegenstaande taalfeesten en war 
dies meer zij, een zeer groot gedeelte van de Afrikaners 
volkomen tevreden zijn, als hun kinderen slechts Engelsch 
leeren. Hollandsch ,,komt van zelf" zeggen de meesten. 

Doch dat alles daar gelaten, en aangenomen dat alle 
kinderen van het onderwijs in het Hollandsch profiteeren, 
dan blijft het toch een feit, dat dit onderwijs voor geen 
kind verplichtend is, en dat gebrekkige vordering in deze 
taal geen speciale verhindering oplevert, om bevorderd te 
worden van standaard tot srandaard. 

\\'aarom zou men zich ook zooveel moeite gerroosren 
voor het Hollandsch, daar toch van Standaard IV af het 
Engelsch intreedt als uitsluitend medium van onderwijs. 

,,Uitsluitend medium"- zeggen wij, al houdt ook de wet 
een bepaling_ in, dat boven den derden standaard het Hol
landsch nog als medium voor twee vakken kan toegela
worden. W ant de wijze, waarop men die vergunning 
verkrijgen moet doet pijnlijk aan. Er moet heel wat 
voor gedaan worden. De Schoolcommissie, de Schoolraad 
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en de Direkteur van het Departewent moeten er alien aan 
te pas komen. En als al die heeren het goedvinden, ja, 
dan mag het; maar- let we! !-,,in niet meer dan twee 
vakken." 

Wij zouden we! aan de voorstanders van de wet wil
len vragen: "Wat heeft uw eigen goede moedertaal toch aan 
u en uw volk misdaan, dat zij alleen bij hooge gunst 
haar verschijning maken mag in onze Goevernements
scholen, waaraan de Hollandsch sprekende burgers even 
goed betalen als de Engelsch sprekenden, en waarop zij 
dus evenveel recht en aanspraak hebben ?" 

Van gelijke rechten is in de wet geen sprake. Be
schouwt men de Engelsche taal a!s van meer nut voor 
ons volk dan de moedertaal, dan spreke men dit ook 
duidelijk uit en gebruike niet !anger den misleidenden 
term van gelijke rechten. 

De Kaapsche School wet moge in de practijk slecht wer
ken, zij heeft toch dit op het ontwe;p-Smuts v66r, dat 
zij ten minste in beginsel gelijke rechten aan beide talen 
verleent, door aan de Schoolbesruren over te laten of 
Engelsch dan we! Hollandsch als medium gebruikt zal 
warden. 

Tot dien stap schijnt men in Transvaal niet den moed 
te hebben; en toch wil men de achteruitzetting der moe
dertaal voor het publiek verbergen door het te laten voor 
komen, alsof werkelijk aan beide talen gelijke rechten 
gegeven zijn.-

III. 

De Godsdienst-Kwestie. 

Hoewel deze kwestie, in 't algemeen genomen, van 
grooter belang is dan de Taalkwestie, zullen wij er toch 
maar weinig van zeggen. Want wij zijn er moe van: jaar 
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in jaar uit in woord en geschrift de aandacht te vestigen 
op dit belangrijke punt; bijna nooit tegenspraak te ont
moeten en toch te zien, dat telkens als het op daden aan
komt, de groote meerderheid van onze belijdende mannen 
meeloopt met een vlak tegenovergeste!d beginsel. 

Oat is ook nu weer het geval. 
Duidelijk genoeg is op het Voikscongres uiteenge

zet, welke beginselen op 't punt van godsdienst-onderwijs 
in het ontwerp-Smuts zijn neergelegd. De gevaar
lijke strekking van de wet kon dus aan ieder bekend zijn. 
En toch heeft de groote meerderheid van het Congres den 
Minister op dit punt luide toegejuicht. 

Slechts een man is opgestaan om te protesteeren, 
nameiijk de heer P. Grobbler van Rustenburg. Waardig, 
beslist en zaakkundig was zijn betoog, toen hij tegen den 
Minister aanvoerde, dat de Staat, als zoodanig, geen 
godsdienst heeft, en dus ook niets van doen hebiJen kan 
met de godsdienstige vorming der jeugd. "Als de Staat 
dat gedeelte der opvoeding onder zijn eigen zorg en ver
antwoording gaat nemen, dan overschrijdt hij de grenzen 
van zijn macht, en dan dwingt hij ta! van burgers zich 
te onderwerpen aan een stelsel van godsdienst-onderricht 
waarmee zij niet instemmen." 

Z66 betoogde de heer Grabler, en wij kunnen niet 
genoeg de aandachtige lezing aanbevelen van zijn zakelijk 
protest. 

Het beginsel van godsdienst-onderwijs, door de wet 
gehuldigd, vindt men in hoofdzaak uitgedrukt in de be
paling van Art. 24, dat "geen leerstelling of dogma, eigen 
aan enige kerk of godsdienstige secte, zal onderwezen 
worden in enige openbare school.., 

Oat klinkt zoo aannemelijk. Velen zijn zoo maar 
geneigd, te zeggen: ja, dat is recht, want leerstellig on
derwijs hoort thuis in het gezin,~ in de catechisatie en in 
de kerk, rnaar niet in de school. En met zulke valsche 
redeneeringen legt men dan eigen conscientie het zwijgen 
op, als die nog protesteeren wil tegen het invoeren op 
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onze scholen van een godsdienst boven geloofsverdeeld
heid, die geen godsdienst meer is. 

Men zal ook nu weer-dat blijkt reeds duidelijk
heel gewillig de oogen sluiten voor de waarheid, dat de 
voorstanders van christelijk onderw ijs nooit geeischt heb
ben, dat leerstellingen of dogma's opzette!ijk op de schoo l 
onderwezen zouden worden. Maar wat deze mannen 
we! beweren is, dat het godsdienst-onderwij s nooit van 
dogma's en leerstellingen kan los gemaakt warden. 

Hetgeen dan ook in de wet gezegd wordt, is een 
onmogelijkheid. De Bijbel is geen boek als andere 
boeken. De Bijbelsche geschiedenis kan niet behandeld 
warden als eene andere geschiedenis. Het eerste dogma 
(leerstelling) is al : ,,Is de Bijbel Gods Woord?" Zeg nu 
eens, dat een kind, als een der wonderverha!en voorgelezen 
is, den meester vraagt ,,Is dat nu de waarhejd"? Wat 
moet de meester antwoorden? Zegt hij ja, dan stelt hij 
een dogma vast en bezondigt zich tegen de wet. Zegt 
hij neen, dan maakt hij zich schuldfg aan dezelfde over
treding. Neem b.v. de scheppingsgeschiedenis, die in 
onzen tijd zoo tegengesproken w ordt. Zij, die haar als 
waarheid aannemen, gronden zich op het dogma, dat 
de Bijbel Gods Woord is; zij die het verwerpen of 
wijzigen, gronden zich op het tegenovergeste!de beginsel. 

Hier hebben wij al wederom het dogma. Neem b.v.b. 
de godheid van onzen Heiland, die niet alleen in de 
Brieven maar ook in de Evangelien geleerd wordt. Moet 
dit wonder verzwegen of geleerd worden, en als het 
geleerd wordt, is dit dan niet dogmatisch onderwijs? Als 
godsdienst-onderwijs neutraal is, wat kan dan zulk onder
wijs baten voor de geestelijke vorming van onze kinders? 
En daar is het ons toch om te doen. Aansluiting, ove;
eenstemming en samenwerking behoort er te zijn tusschen 
huisgezin, school en kerk, om de geestelijke opvoeding en 
vorming onzer kinderen te voltooien. 

Wat zal er nu gebeuren? Op de buitenscholen zal 
vooreerst Godsdient-onderwijs gegeven warden zooals de 
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ouders het begeeren. Op dorpsscholen, waar het een of 
ander kerkgenootschap de macht in handen heeft, naar de 
richting van dat kerkgenootschap, en op de eigenlijk 
publieke scholen, vooral in de steden, zal het onderwijs 
geheel neutraal zijn, zoo neutraal, dat het ophoudt 
godsdienst-onderwijs te zijn. 

Nu is het een feit, dat langzamerhand in alle dingen 
het platteland de steden navolgt. De steden en dorpen 
geven den toon aan. Hier zal het niet anders gaan. 

Neen, zegt men, in Art. 24 No. 6wordtuitdukkelijkgezegd 
dat niemand onderwijzer kan zijn, die niet bereid is conscien
tieus onderwijs te geven in Bijbelsche geschiedenis zooals 
die in Art.: 24 vastgeste!d is. Orie soorten van rnenschen, 
worden nu belet onderwijzers te worden aan de Gouv: 
school. De ernstige christen, die, als hij de lijdensgeschie
denis behandelt, de verzoening door het bloed van Christus 
duidelijk wil maken, de j ood, die het N. Testament niet 
aanneemt en hij, die niet gelooft, dat de Schrift Gods Woord 
is. Nu vragen wij : Is dit recht? heeft de staat, als er vol
komen vrijheid van godsdienst is, het recht om sommige 
personen te beletten onderwijzers te worden. Dit toch wordt 
feitelijk gedaan. Wei is er nog wat voor niet-Christelijke 
scholen gezorgd, maar de ware Christelijke school wordt 
buitengesloten. Verwonderen doet ons dit niet; slechts 
verwonderen wij ons, dat Christenen zoodanige wet toe
juichen, en dat zij er blind voor zijn, dat een wet, die zoo 
met onze Moedertaal en onzen Godsdienst omspringt, den 
haard van ons Afrikaansche !even zal uitdoven. 
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IV 

Waar bHjft het recht der Ouders ? 

Zooals wij ree9s gezegd hebben : voor ons is het 
pijnlijk, om aan te zien, dat het volk van Transvaal zoo 
maar het onderwijs zijner kinderen aan de Regeering heeft 
overgedragen, niettegenstaande men nog op het Onder
wijs-Congres van 1906 zoo eenparig verklaarde, dat het 
onderwijs aan de ouders behoort, en dat de Regeering te 
dier zake maar een zeer beperkte roeping heeft. 

Woorden zijn gauw en gemakkelijk uitgesproken ; 
de wanden der vergaderzalen zijn geduldig om ze aan te 
hooren, en papier is er genoeg in de wereld om ze verder 
te dragen. Maar woorden tot daden te maken : dat 
wordt, helaas ! onder ons niet gevonden. Als het daar 
op aankomt, dan laat men liever zijn burgerrechten en 
Christen plichten in den steek, net om toch maar van de 
moeite af te wezen. 

Oat moet ook nu weer de oorzaak zijn; anders. 
kunnen wij het niet verklaren, dat men inzake onderwijs 
in den loop van ongeveer een jaar met zulk een goede 
theorie tot zulk een slechte praktijk gekomen is. 

Men zal het toch spoedig genoeg uitvinden, waar 
de voorgestelde Schoolwet ons heen leidt. 

Vele ouders zullen het spoedig bemerken, wat er in 
de praktijk za\ overb\ijven van hun zeggenschap in het 
onderwijs hunner kinderen, als die eenmaal op het 
register van de Gouvernements-School geboekt staan. 

Ook op dit punt zal de wet hen op geheel andere 
paden leiden, dan zij gewoon waren in de dagen der 
Republiek, toen ieder nog zelf naar vermogen bijdroeg 
voor het onderwijs zijner kinderen, en toen dan ook de 
Schoolcommissies, in naam der ouders, werkelijk de 
onderwijzers benoemden en de school bestuurden. 
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En heel anders is dit ook, dan wat in het Program 
van "Het Volk" aan de menschen is voorgespiegeld. 
Want daar werd in Art. VI beloofd, dat de rechten der 
ouders erkend zouden worden ,,bij wijze van School
commissies." 

Wij twijfelen er niet aan, of duizenden hebben- dit 
lezende-gedacht, dat dan toch in dit opzicht de oude, 
v66r-de-oorlogsche toestand weer hersteld zou worden. 

Doch ziet nu, welk een bedenkelijke draai de wet 
ook hier weer neemt. 

Zeker, Schoolcommissies, uit de ouders gekozen, 
worden door de Wet ingesteld. Doch ze zijn niet 
veei meer dan een vorm. Aile belangrijke zaken, de 
school betreffende, blijven feitelijk in handen van de 
Distrikts-Besturen en den Direkteur van het Departement. 

De Commissies krijgen niet eens het recht, om een 
voordracht te doen voor de benoeming van een onder
wijzer. Dat doet het Distrikts-Bestuur~zij het dan ook 
zoogenaamd "in overleg met de Com missie." En dan is 
het ten slotte weer de Directeur van het Departement, 
die over de benoeming te beslissen heeft. 

Als men straks aan de practijk van deze dingen toe 
is, zal men zien wat er bij de Wet-Smuts overbiijft van 
de rechten der ouders. 

Dan zal men natuurlijk zich daarover beklagen. 
Doch ... .. met welk recht? 

Het Gouvernement zegt : "ik betaal alles, en nu wil 
ik ook a!les te zeggen hebben. 

Zal men nu daarin het Gouvernement ongelijk 
geven? 

Men steke liever de hand in eigen boezem, en zegge: 
Wij hebben immers een gratis-Gouvernementschool gewild ! 

En hoe deze wet ouders en kinderen als gebonden 
in handen van het Gouvernement overlevert, blijkt nog te 
ernstiger hieruit, dat voortaan de Regeering de ouders 
dwingen zal hun kinders naar school te zenden, en wel
als er geen andere kans is-naar haar Gouvernements 
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School. Of dit klopt met de conscientie der ouders of niet, 
dat doet er niet toe. 

Wij willen hier niet in den breede bespreken wat er 
alzoo over het beginsel van Leerplicht te zeggen valt; <loch 
ons geweten dringt ons, om hier ten ernstigste te waar
sctiuwen tegen het geweld, dat deze Wet pleegt aan het 
van God gegeven ouderlijk gezag, als zij de kinders het 
juk opdwingt van een onderwijs, waar de ouders niet mee 
instemmmen. 

Meent onze Regeering, dat Leerplicht werkelijk voor 
onze natie noodzakelijk is, dan is zij zedelijk verplicht 
zulk een schoolwezen in het !even te roepen, dat geen 
ouder conscientie-bezwaar hoeft te hebben tegen de school, 
waar hij zijn kind moet heen zenden. 

Voorts is het duidelijk, dat waar de ouders ook alle 
mede-zeggenschap missen over het Leerprogram, onze 
kinderen-vooral op de buitenscholen-gevaar loopen van 
opgevuld te worden met allerlei dingen, waar ze in de 
praktijk des !evens niets aan hebben. 

Te dien opzichte zijn wij ook zeer benieuwd, wat er 
op die nieuwe scholen worden zal van het onderwijs in 
de Geschiedenis van Z. Afrika. 
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v. 

Onze Conclusie. 

De titel van dit geschriftje spreekt duidelijk genoeg. 
Ons doe! is niet geweest, de wet te bestrijden, om er 
alsnog verbetering in te krijgen. Nu eenmaal en door de 
Regeering en door de meerderheid van haar ondersteu
ners partij gekozen is tegen het stelsel van Vrije Scholen 
met Gouv. Subsidie en v66r de kostelooze Gouverne
mentsschool, nu is het voor ons geen kwestie van groot 
belang, of die wet in haar soort een beetje beter of 
slechter is. 

Trouwens, onze jarenlange ervaring op dit gebied 
maakt het ons maar al te zeker, dat er aan geen keeren 
meer te denken valt, nu het eenmaal z66ver met onze 
schoolkwestie gekomen is. 

Het aanhangig ontwerp zal wel spoedig zonder veel 
horten en stooten tot wet geprociameerd worden, omdat 
de daarin gevolgde koers nlet alleen gewild is door ons 
Ministerie, maar blijkbaar ook door duizenden, die altijd 
ten gunste van een ander stelsel gepraat hebben. 

* * * 
En wat nu? Zullen wij de handen in den schoot 

leggen en stil blijven; en dienzelfden raad geven aan de 
stillen in den lande, die evenals wij met zorg de toekomst 
tegemoet zien ? 

Haast zou men daartoe besluiten, als het niet een 
gewetenszaak gold. Doch nu gaat dat niet. Aan God 
kunnen wij de gehoorzaamheid niet opzeggen. Daarom 
kan onze conclusie uit het voorgaande niet anders zijn, 
dan een opwekking tot alien, die nog niet geheel in slaap 
gesust werden, om wel te overdenken, dat zij als ouders 
verantwoordelijk blijven voor de opvoeding hunner 

I 
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