^antaiEiii§ ht arm ttf #eeten
genpenfiaartï."
Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm
des Heeren geopenbaard?
Jesaia 53 : i.
Er is geen gedachte, die ons beslister boven
de macht van het stof, en dus ook boven de
verleiding der zinnen verheft, dan de belijdenis,
dat God een geest is; een belijdenis waaruit
vanzelf het tweede volgt, dat wie Hem aanbidt. Hem niet anders kan eu mag aanbidden
dan in geest en waarheid.
Hier blijft dus geen plek of plaats over voor
iets, wat ook, dat in onzen God of in de
aanbidding van zijn Naam, iets stoffelijks, iets
zinlijks, iets aan den vorm gebondens zou willen
indragen.
God een geest, dat is de vrijmaking van uw
innerlijk bestaan, van uw ziel, van uw eigen
geestelijk wezen, van allen band die u inwendig
zou willen binden en knellen tegen den aard
van uw zielsbestaan in. Altoos natuurlijk onder
dit vast beding, dat gij dien God, die geest is,
ook persoonlijk in geest en waarheid met al de
liefde van uw hart aanbidt.
God een geest, dat is de te niet doening van
alle afgoderij, van allen dienst van het creatuur,
van alle beeldvereering in onheiligen vorm, en
daarmee uitbanning van al den zinlijken gruwel
die door de afgoderij in het leven werd geroepen, en die den ondergang der volkeren van de
oudheid heeft verhaast.
God een geest, dat is, om niet verder den rijkdom dezer allesbeheerschende gedachte uit te
spinnen, een verheffen van uw menschelijk bestaan boven heel de zichtbare wereld, en een
opheffen van uw geest in u tot die hooge sferen
van de onzienlijke wereld, waar God zelf het
ontoegankelijk licht bewoont. Immers is God
een geest, dan is God van heel deze zienlijke
wereld onafhankelijk; dan bestond Hij eer de
bergen geboren werden; dan is er een eeuwigheid waarin nog niets stoffelijks geschapen was;
ên dan komt dienvolgens al het zienlijke in
de tweede plaats, in afhankelijke betrekking.
Dan is de atsterving van uw lichaam ook
voor u niet de wegsterving van uw bestaan.
Dan kunt ge er zijn, bestaan, ook dan als
gij ook zelf voor een wijle niets dan geest zult
zijn. En dan geniet ge reeds hier op aarde
zielsgenot in het rijk besef, dat ge als het moet
heel de wereld verachten kunt, en toch geestelijk
• hoog kunt staan, geestelijk weelde-rijk kunt zijn
in uw God.
Maar hoe machtig en overrijk uw belijdenis
dat God een geest is, ook zijn moge, de zonde
bederft ook haar.
Ge voelt dat het scherpst, als ge een oogenblik aan satan denkt en aan heel de wereld der
demonen.
n e t is wel zoo, dat de zich bij voorkeur
„beschaafde" en „hoog ontwikkeld" wanende
lieden, satan en zijn demonen voor een verzinsel
van de kleinzieligheid houden. Al wie gelooft,
oordeelt ook hier, dat Jezus het beter weet dan
deze kwansuis verlichte lieden, en Jezus leerde
ons toch in het Onze Vader bidden: „Verlos
ons van den Booze", en vlocht er omgekeerd den
goeden regel in toen hij ons de bede op de
lippen legde: „Uw wil geschiede op aarde^«/y'/ê
in den hemel." „In den hemel", dat moet dan
toch beduiden: door uw engelen.
Engelen nu, wat zijn ze anders dan lichaamlooze wezens die enkel geest zijn. En is uu
satan, wat niet kan, niet boos geschapen, maar
oorspronkelijk een goed en eminent creatuur
van zijn God geweest, thuis hoorende in die engelenwereld, wat rest ons dan anders dan ook
van satan te getuigen, dat ook satan is een
geest, en dat ook zijn demonen geesten zijn.
Maakt dit nu dat de zonde enkel geestelijk is
en buiten de zinnenwereld blijft?
In het minst niet. Maar wel dit, dat alle zonde,
ook de zonde van wellust en brooddronkenheid,
haar oorsprong in den geest vindt, en dat de
psalmist zoo naar waarheid zong:
Weerhoud o Heer uw knecht,
Dat hij zijn hart niet hecht
Aan dwaze hoovaardij
Heerscht die in mij niet meer,
Dan leef ik tot uw eer,
Van groote zonde vrij!
Niets is dan ook stuitender, dan dat in onze
gewone maatschappij een „onzedelijk gedrag"
schier uitsluitend gezocht wordt in dronkenschap, brasserij of wellust, en dat de hoogmoed,
de trots, de zeltverheffing, en de daaruit op
wellende laatdunkendheid, bitterheid, nijd en
wraakzucht in niets den goeden naam van gevierde mannen schijnen te deren.
Langs die lijn wordt dan de heerlijke belij
denis dat God een geest is, overgeleverd aan
het schromelijkst pantheïsme, hoogmoedige trots
ten slotte tot zulk een verheffing leidend, dat
men van zichzelf droomt God te zijn.
En zelfs in de kringen der vromen is hieruit,
en hieruit alleen, de gedrochtelijke waanzin
opgekomen, dat men met zijn inieuwen rnensch
in den geest", alle verantwoordelijkheid van
zich kon werpen voor wat „de oude menseh"
in zinnelust zondigde.
Geheel dezelfde afdoling als die thans in
de school van Maeterlinck herleeft, als ontvingen
de reine zielen van binnen geen smet van wat
door het lichaam zinnelijk misdaan werd.
Dit alles nu keert de Heilige Schrift, door
ons wel eenerzijds de belijdenis in de ziel te
prenten, dat God een geest is, maar even beslist anderzijds ons alle werkingen Gods als
persoonlijke werkingen, als werkingen van een
persoon die naast en tegenover ons optreedt,
voor te stellen.
God een geest, maar daarom niet een latente
kracht, niet een heel de schepping doorademende geestelijke aandrift, niet een vage,
telkens verdwijnende, ongrijpbare werking;
neen, en driewerf neen, maar een God die
onze Vader in de hemelen is, die tot ons
spreekt, die luistert naar ons gebed, in wien
een hart vol Goddelijke ontferming klopt; een
persoonlijk God, die als een vriend met ons
verkeert en omgaat, die inkeert om bij ons
te vernachten, en die het ons toestaat dat we
verkeeren in zijn heilige Tante.
Vandaar het gedurig ons afschilderen van de
werken Gods als persoonlijke daden, en in verband hiermee het wijzen op het aangezichte
Gods, op den mond des Heeren, op het w r d a t
Hij tot ons neigt, op AQ voetstappen van den
Heilige, op de hand die Hij zegenend over ons
opheft, en zoo ook op den arm met kracht,
waarmee de Heere onze God allen tegenstand
breekt.
Dit alles nu is zeer zeker voor een deel een
verpersoonlijking, d. w. z. een overbrengen op
God van wat aan de» menseh gevonden wordt.

Maar toch, er ligt meer in. Zou Hij, zoo vraagt
de Psalmist, die het oor geplant heett, niet
hooren? Zou Hij, die het oog gemaakt heeft,
niet zien?
Ons oog, ons oor, onze mond, onze hand,
onze arm zijn dus niets anders dan het lichamelijk uitkomen van de in ons schuilende krachten, en wel van krachten die God alzóó in ons
schiep, omdat Hij ons schiep naar zijn beeld.
Zeggen we dus dat God hoort, ziet, spreekt,
zegent en strijdt, dan is dit niet overdrachtelijk
naar menschenaard gesproken, maar dan is dit
alles in God oorspronkelijk, en in ons slechts
naar zijn beeld uitkomend.
Getuigt en spreekt derhalve de Schrift van
een atm des Heeren, dan beduidt dit, dat er
niet maar een vage, uitvloeiende kracht van
God is, maar dat God zelf zi,n inwonende en
uitgaande kracht beheerscht, richt op een bepaald doel, gebruikt of ongebruikt laat naar zijn
welbehagen; en dat, zoo God zijn kracht aanwendt, aanwendt tegen ons of voor ons, dit
evenzeer, en nog in hoogeren zin, een persoonlijke daad is, als wanneer wij menschen onzen arm
opheffen, om den één te beschermen, of den
ander van ons af te weren.

Al het geroep van tuchthuis-wet, muilkorfbepaling en koelie-ordonnantie was geen
oogenblik in staat om onze Christelijke
arbeiders van de wijs te brengen. Hun voormannen in het Parlement, Talma, De Visser
en Pastoors, kozen onbewimpeld vóór de
Regeering partij, hoe ze ook geprikkeld
werden door den hoon der socialisten. En
onze Christelijke arbeiders waren te nuchter
van zin, om door het Volk en het Volksdagblad zich een rad voor de oogen te laten
draaien.
Waarheid is, dat de Regeering het recht
van werkliedenvereeniging en werkstaking
in het Parlement volmondig heeft erkend.
'In de sociale worsteling kan de werkman
beide wapenen van verweer niet missen.
Ons Christelijk Sociaal-Congres heeft het
recht van werkstaking als noodmiddel onverholen geproclameerd. E n de Regeering heeft
door woord noch daad iets gedaan, waardoor dit recht kon worden aangetast.
Natuurlijk is ook dit recht niet onbeperkt.
Alle recht van den menseh blijft onderVraagt nu de profeet: Aan wien is de arm worpen aan de ordinantie des Heeren. Zoodes Heeren geopenbaard geworden?, en rich- dra het met die ordinantie Gods in strijd
ten wij die vraag persoonlijk tot u : Is aan u komt, houdt het op recht te zijn en wordt
de arm des Heeren reeds geopenbaard ?, dan onrecht. Een breken van het aangegaan
bedoelt dit niet de algemeerie, de vage vraag, of contract en weigeren van den dienst, waartoe
gij gelooft dat er een God is, en dat er een kracht men zich verbonden heeft, is schending van
Gods is, en of ge wel aanneemt dat die kracht het gegeven woord en den Christen dus
Gods werkt; maar dan ligt hier heel anders, niet geoorloofd.' Wie gezworen heeft, ook
en veel meer de vraag in, of gij in uw levensbevinding en in uw zielservaring reeds tot de als het tot zijn schade is, moet zijn woord
ontdekking zijt gekomen, dat die Almachtige gestand doen. Het meedoen aan een werkGod persoonlijk met ü handelt, zich als God staking, die de Regeering dwingen wil naar
persoonlijk tot uw persoon heeft gewend, met de pijpen der arbeiders te dansen, is krenken
u in aanraking is gekomen, zooals een man van de majesteit van het Gezag, en daarom
met zijn vriend of met zijn tegenstander ban in strijd met het woord Gods, dat alle ziel
delt, en of ge m die streng persoonlijke de macht over haar gesteld onderdanig moet
verhouding den artn des Heeren ontdekt hebt, zijn. En wie, om zelf betere positie te krijgen,
nu eens zich over u opheffend om u te dek- zijn medeburgers blootstelt aan gebrek aan
ken en te beschermen, en dan weer zich tegen
de eerste levensmiddelen, brood en water,
u keerend, om u te weerstaan en terneder te
vuur
en licht, zondigt tegen het gebod
werpen.
En dit juist is het, wat in der meesten ge- Gods. Ook voor de arbeiders staat er geloofsleven, ook helaas onder de belijders des schreven : Gij zult niet doodslaan.
Heeren ontbreekt. Hun ontbreekt wat van Mozes
Dat de Regeering aan dat onwettig gegeschreven staat; dat hij was als ziende den On- bruik van de werkstaking een einde heeft
zienlijke. Ze verstaan het niet als van Jacob ge- gemaakt, zal geen Christen-arbeider in haar
schreven staat; dat hij met God worstelde als laken.
met een man. Ze hebben een vaag besef van
Maar de Regeering deed meer. Ze beinvloeden, van werkingen, van krachten die uitschermde
de vrijheid van den arbeid en
gaan, maar ze zien den Heilige niet, ze hebben
niet inet God te doen als met hun Vader, die het recht van den werkman tegenover het
tot zijn kind komt, en dat kind aanziet met despotisme der vakvereenigingen.
zijn oog, en dat kind beluistert met zijn oor,
Het geweld, waarmede de arbeiders geen zijn hand op dat kind legt, en dat kind dwongen worden, of zij willen of niet, om
dekt met den arm van zijn kracht. Ze bidden den arbeid te staken op last van een zich
tot God, ze loven hun God, maar ze ontmoe- opwerpend Comité, dat geweld tast de
ten Hem niet op den weg, ze voelen Hem niet vrijheid van den werkman in de hartals bij zich op hun leger, ze voelen zijn
heiligen adem niet over zich uitgaan, ze zien ader aan.
De jongstverloopen dagen hebben het
niet dien „arm met kracht" waarin al hun zekerwel afdoende getoond, hoe mededoogenloos
heid en hun behoud ligt.
En daarom kan het niet genoeg ingeprent, de tyrannic dezer volksleiders is, wanneer
dat toch het lezen der Schrift ernst zij; dat het geldt hun wil door te zetten.
we ons ontwennen aan die valsche neiging. om
Aan deze tyrannic op sociaal gebied
het alles in de Schrift overdrachtelijk te nemen. moest een einde gemaakt.
De Schrift, Go Is woord, is de lamp voor
Zeker, de arbeider mag niet gedwongen
onzen voet en het licht op ons pad, omdat worden te werken, wanneer hij niet wil.
juist de Schrift en zij alleen ons deze twee in
de ziel grift: én dat God een geest is, én dat Hij behoeft zijn arbeid niet uit te wegen
die God als onze Vader in de hemelen ons voor wat geen brood is. Hij blijft vrij man
tegen komt op den weg, ons ontmoet, en met tegenover zijn patroon, en van slaafsche afons handelt als een man met zijn naaste. hankelijkheid kan geen sprake zijn.
Onzienlijk en toch gezien.
Maar onze arbeiders moeten ook vrij
man blijven tegenover hun medearbeiders.
Wie met een revolutionair comité niet mee
Amsterdam,
17 April 1903.
wil staken; wie vrouwen en kinderen niet
aan honger en ellende wil bloot stellen;
"Voov vrijheid en voor
recht. wie arbeiden v/il omdat naar zijn overtuiging de arbeid geboden is; die mag in
De saamziwering, op touw gezet om aan zijn vrijheid en recht niet verkort worden.
Daarom heeft de Regeering gezorgd,
de leiders der arbeiderspartij de macht in
dat aan den overlast van dwang en feitelijkhanden te spelen, is jammerlijk mislukt.
Hoofddoel van die samenspanning was heid der stakers tegenover de niet-stakers
de Regeering schrik aan te jagen. Onder een einde werd gemaakt.
Wanneer de socialistische partij het
de pressie van een algemeene staking, zouden de stakingswetten bezwijken. Maar de voorstelt, alsof daardoor de arbeider aan
Regeering liet zich door de opgeschroefde handen en voeten gekneveld, overgeleverd
taal der socialistische en anarchistische pers is aan de willekeur van zijn patroon, dan
niet intimideeren. Ze bleek geheel voorbe- is dit opzettelijke misleiding.
D e socialistische partij weet uitnemend
reid op den coup d'état. E n het eenige
gevolg van deze staking is geweest, dat goed, dat juist door deze wet onze christenalle partijen van orde zich thans als één man arbeiders van het despotisme der socialisten
om de Regeering schaarden. Dreigde een zijn verlost.
oogenblik het gevaar, dat de stakingswet
een partij wet zou worden, juist de revoAl is de hoofdaanval op het Gezag aflutionaire staking heeft haar aanneming tot
een nationale daad gemaakt. Dat is de geslagen, de gevolgen van deze worsteling
eenige politieke vrucht van deze onberaden zullen zich nog lang doen gevoelen.
Zoolang de roes der opwinding nog voort
actie geweest.
Voor dezen uitslag dient God den Heere duurde voelde men de slagen niet. Maar
nu de kruitdamp optrekt en het slagveld
dank gebracht.
Het was zijn genadig bestel, dat juist in overzien wordt, nu zien ook de arbeidit troebele tijdsgewricht als raadslieden ders, welk een namelooze ellende zij over
der Kroon mannen optraden, die, omdat zij zich zelven hebben gebracht.
De staking is een tweesnijdend zwaard.
God vreesden, geen vrees voor menschen
Het kan een machts-wapen zijn in de
kenden.
Had de Regeering ook maar een oogen- handen der arbeiders, maar het wondt niet
blik geaarzeld en, onder wat voorwendsel alleen den patroon.
Wanneer handel en nijverheid stilstaat,
ook, toegegeven aan den drang der vredeomdat
het vertrouwen geschokt is en het
lievenden, ons land ware aan een sociale
buitenland onze havens mijdt, omdat men
revolutie ten prooi geweest.
Maar nu de Regeering moedig den haar ze niet vertrouwt, dan lijdt de arbeider
toegeworpen handschoen opving en geweld daaronder in de eerste plaats.
En de honderden arbeiders, die uit hun
met geweld keerde, nu ging van haar
voorbeeld kracht uit voor alle wankelenden werk ontslagen, nu met hun gezinnen
broodeloos zijn, zullen zich te laat bevan hart.
Men gevoelde, dat de teugels van het klagen, dat zij naar de lokstem van de
bewind aan mannenbanden waren toebe- volksmisleiders hebben geluisterd.
Elke strijd kost offers.
trouwd. Hoog boven het strijdgewoel klonk
Maar hoe ons hart ook bloeden moge bij
het koninklijk woord: Je
maintiendrai.
Gesteund door het gezag, dorst ook ge- het zien van de wonden, door deze worstemeente en maatschappij de worsteling aan. ling ons volksleven geslagen, de prijs zal
Van toegeven aan de gestelde eischen was niet te duur betaald zijn, wanneer daardoor
nergens sprake. Wie dienst weigerde, werd aan de dwingelandij van het socialisme een
uit den dienst ontslagen. Zoo werd de orde einde is gemaakt.
Nog houdt het pleit voor recht en vrijgehandhaafd, het recht hoog gehouden,
heid aan.
onze politieke vrijheid beveiligd.
Maar de dag zal komen, waarop ook
De historie zal het als een der schoonste
daden van ons Christelijk ministerie boe- de arbeiders, aan de begoocheling van het
ken, dat het in dezen strijd ons vaderland socialisme ontkomen, onze Regeering zullen
heeft beschermd voor tyrannic en partij- danken, die het vaderland verloste van een
schrikbewind, welks weerga in onze historie
geweld.
nauwelijks te vinden is.
Recht en gerechtigheid zal dan weer in
Er is dan ook geen jammerlijker leugen
dan de laster, door de socialisten rondge- den lande wonen en daardoor de vrijheid
strooid, alsof onze Christelijke Regeering ook van den arbeider tegen eiken dwang
door haar vastberaden optreden en de thans verzekerd zijn.
aangenomen wetsontwerpen, de arbeiders
Het gebed blijve daarom opgaan tot
om hun recht en vrijheid zou gebracht God, dat Hij die de stormen gebiedt en
hebben,
het bruisen der zee tot stilte brengt, die

rust en vrede ook aan ons vaderland hergeve.
Ons Nederland is te rijk in de historie
door God gezegend, dan dat het door deze
worsteling, die het leven des volks verscheurt, reddeloos zou ten gronde gaan.

terveld. Ds. Adriaanse, Dr. Scheurer, Dr.
Hania, Ds. van der Munnik, Dr. Wagenaar,
Ds. Breukelaar, Ds. Dijkstra, Ds. Elzenga,
Ds. Mulder, Ingwersen en Velthuis. Immers,
uit naam van deze Commissie rapporteerde
Ds. Dijkstra aan de S y n o d e : „Uwe Commissie kan over dit verzoek niet tot eenstemmigheid geraken. De meerderheid stelt
voor op verschillende gronden het verzoek
Het leven van
Oalvijn.
toe te staan ; de minderheid kant zich tegen
uitbreiding van het Zendingsterrein. Uwe
vergadering zal derhalve tusschen deze
Het tweede deel van het leven van Calvijn,
twee adviezen hebben te beslissen" (Acta,
door Prof. Doumergue geschreven, zag thans
art. 100).
het licht, en we haasten ons ook nu weer
Wie de Synode heeft bijgewoond, heronze hulde aan den schrijver te brengen,
die in zoo keurigen vorm de vrucht van de innert zich nog wel, hoe het voorstel van
meest nauwgezette studie ons aanbiedt en de meerderheid der Commissie toen beslist
ons inleidt in het leven van Calvijn, zooals en krachtig verdedigd is door iemand, die
in die Synodale vergadering wel het meest
geen voor hem het heeft gedaan.
Calvijn's leven wint aan belangrijkheid tot beoordeeling bevoegd was, nl. door Dr.
naarmate het verder schrijdt. Het eerste Scheurer : den man, die niet slechts voor
deel, handelend over Calvijn's jeugd, moge het werk der Zending zich geheel heeft
de aandacht getrokken hebben, omdat men overgegeven, maar wiens Zendingsijver ook
zoo weinig van Calvijn's kinderjaren en gepaard gaat met eene grondige kennis van
studietijd afwist, eerst als Calvijn als her- de menschen, de toestanden en de behoeften
vormer te Geneve en te Straatsburg optreedt, op Midden-Java, en met een helder oordeel
krijgt hij zijn wereldhistorische positie en over de aldaar door de Zending te volgen
kan de volle beteekenis van dezen machti- gedragslijn; die ook over Solo uitnemend
kan oordeelen, daar hij een geruimen tijd
gen geest worden verstaan.
als arts aldaar heeft gearbeid, en daar Solo
Dit tweede deel, dat de titel draagt „les
door nabijheid en verkeer ook nu nog gepremiers essais" behandelt Calvijn's leven
durig met ons Zendingshospitaal te Jogja
van zijn komst te Ferrara af tot zijn terugin betrekking staat; en die voorts volkomen
keer uit de ballingschap te Straatsburg naar
instemt met de Zendingsregelingen van de
Geneve. Het toont ons Calvijn nog niet in
Middelburgsche Synode van 1896, ook in
de volle kracht zijner ontwikkeling, maar
zake de noodzakelijkheid, om de krachten,
geeft ons een blik in de eerste proefnemindie onze Kerken vooralsnog voor de Zengen ; de adelaar begint de wieken uit te
ding kunnen beschikbaar stellen, op een
slaan, waarmede hij straks in koninklijke
betrekkelijk klein Zendingsterrein te convlucht boven al zijn tijdgenooten zich vercentreeren.
heffen zal.
Met betrekking tot dit laatste werd door
Ook bij de behandeling van dit tweede
hem
o. a. in het licht gesteld, hoe de hoftijdperk van Calvijn's leven is Prof. Doumergue trouw gebleven aan zijn methode. stad Solo met de hofstad Jogja tezamen de
In plaats van een dorre biographic, schildert twee groote hoofdsteden zijn van Middende schrijver elke plaats waar Calvijn toefde; Java, en dat het dus inderdaad concentratie
teekent hij de personen, met wie Calvijn van krachten is, in die beide steden, zoo
omging, ten voeten uit, en doet hij zoo niet het maar eenigszins mogelijk is, een Zenalleen Calvijn, maar heel zijn tijd en omge- dingspost te hebben, 't geen voor heel
ving voor ons herleven. De keurig uitge- Midden-Java veel meer vrucht zou kunnen
voerde platen geven daarbij voor het oog opleveren, dan de vermeerdering van Zenwat de tekst schildert voor de verbeelding. dingsposten in de bergstreken en op het
Van belang is dit tweede deel vooral, platteland, of in afgelegen en kleine plaatsen
omdat Prof. Doumergue Calvijn daarin zui- van weinig beteekenis.
Desniettegenstaande heeft toen de Synode
vert van menige blaam, door zijn vroegere
biografen op hem geworpen. Vooral tegen- gemeend, zij het ook met eene slechts kleine
over menige onjuiste voorstelling van K a m p - meerderheid, anders te kunnen en te moeten
schulte en Cornelius komt Prof. Doumergue besluiten. „Na ampele besprekingen" (zoo
terecht op. En deze critiek heeft te meer berichten de Acta, art. 100) „wordt de conwaarde, omdat Prof. Doumergue geenszins clusie van de minderheid met 22 stemmen
in blinde bewondering Calvijn boven alle vóór en 18 stemmen tegen aangenomen."
menschelijke zwakheid verheven acht, maar
wel degelijk, waar dit noodig is, de fouten
Indien door deze afwijzing van het voorin zijn karakter aanwijst en den strijd be- stel der Zuid-HoUandsche Classen onveranspreekt, dien Calvijn zelf tegen de hem aan- derlijk vaststond, dat van nu af onze Kergeboren drift en hartstochtelijkheid te strij- ken van allen Zendingsarbeid in Solo moesden had.
ten afzien (althans officieel en formeel, want
Het meest aantrekkelijke in dit tweede deel feitelijk is er van Jogja uit toch ook nu
is wel de beschrijving van Calvijn's omgang reeds eenige Zending, door de plaatselijke
met zijn vrienden, de verhouding tot zijn ligging en door de relatiën met ons Zenvrouw, zijn optreden in zijn huiselijk leven. dingshospitaal), dan zou het doelloos en zelfs
De meer intieme zijde van Calvijn's leven schadelijk zijn, daarop thans nog terug te
komt daardoor tot haar recht. En men komen. Maar de zaak staat hier natuurbehoeft slechts deze aangrijpende bladzijden lijk geheel anders. Zulk een Synodaal bete lezen, die ons Calvijn aan den binnenkant sluit is uit den aard der zaak geenszins onvan zijn leven leeren kennen, om te ge- herroepelijk; vooral niet, wanneer de omvoelen hoe ongerijmd de beschuldiging is, standigheden, waaronder het genomen is,
alsof de Reformator van Geneve geen hart daarna onmiskenbaar gewijzigd zijn.
had voor liefde en vriendschap, voor schoonEn dit laatste is hier inderdaad het geheid en voor kunst.
val. De reden, waarom de Synode het
Zoo verplicht ook dit tweede deel de voorstel van hare adviseerende Commissie
vrienden van Calvijn tot warmen dank aan verwierp, was wel in de eerste plaats, dat
Prof. Doumergue. Een dank, die zeker niet de meerderheid het in strijd achtte met het
geringer zal jijn, wanneer in een volgend denkbeeld van concentratie. Maar voorts is
deel de groote beteekenis van Calvijn als zonder twijfel ook van invloed geweest, dat
Reformator en Theoloog nog sterker op tot nog toe in Solo geene Christelijke Zenden voorgrond treedt. Calvijn als menseh ding werd toegelaten, terwijl daarentegen
moge ons belang inboezemen; de steden en Wonosobo, dat aan de Zuid-Hollandsche
plaatsen die hij bezocht, de vrienden, die Classen reeds vroeger was aangewezen, geGod hem op zijn levensweg deed ontmoeten, legen is in eene residentie, die voor onze
het huiselijk leven, waarin de teederheid Zending geheel openstaat. Dat zulks ook
van zijn hart zich ontplooide, dat alles moge voor Solo te verkrijgen zou zijn, kon in
mogelijk
onze volle aandacht verdienen. Maar wat het vorige jaar alleenlijk als
de Calvinist toch in Calvijn het meest be- gesteld worden. E n nu is juist te dien aanwondert, dat is wat hij als Theoloog en zien in de laatste maanden de toestand zóó
Reformator voor de K e r k van Christus heeft veranderd, dat de mogelijkheid tot eene
gedaan. En dan eerst zal Prof. Doumergue groote waarschijnlijkheid en zelfs bijna tot
den sluitsteen hebben gezet op dat monu- zekerheid is geworden.
mentale werk, dat een eerezuil is voor CalDit toch valt af te leiden uit een stuk, dat
vijn's gedachtenis, wanneer de groote levens- is afgedrukt in het te Jogja verschijnende
taak, waartoe God Calvijn riep, helder in dagblad Mataram, in zijn nummer van 19
het licht zal zijn gesteld.
Februari 1903, Tweede Blad. Dit stuk, een
„Request, dezer dagen door het bestuur der
Solosche Landhuurders-Vereeniging aan Z.
E x c . den Gouverneur-Generaal verzonden",
Mene roepsteta
uit Solo,
is
voor onze Zending van zooveel belang,
die de Zending onzer
Kerken
dat zijn inhoud wel verdient ook in onze
reohtstree&s
aangaat.
kerken bekend te worden. De sedert 1882
als rechtspersoon erkende „Vereeniging van
Gelijk men weet, hebben onze Kerken, Solosche landhuurders" wijst daarin eerst,
sedert hare Generale Synode van Middel- in een achttal alinea's, op „den nood der
burg in 1896, als regel aangenomen, de op hunne ondernemingen gevestigde bevolbetrekkelijk kleine kracht, die zij voor de king", bepaaldelijk doordat „de bevolking
Zending kunnen in dienst stellen, niet over van elke geneeskundige hulp verstoken bleef,
heel Midden-Java te verdeden, maar aldaar en derhalve deskundig toezicht op de zieken
op een kleiner arbeidsveld te concentreeren. en op de verstrekking van medicijnen ten
En in overeenstemming daarmede besloten eenenmale ontbrak", hierbij ook nog medezij dan ook, op de Generale Synode van deelende, dat „de stichting, door Z. H. den
Arnhem in Augustus 1902, met betrekking Soesoehoenan in het leven geroepen ter
tot Midden-Java ten Noorden, „overwegende verpleging van melaatschen. [eene gelijkdat zij nog een schier al te uitgebreid Zen- soortige stichting als het hospitaal van den
dingsterrein overhouden, en in langen tijd Sultan van Jogjakarta, dat ook bezig was
geen missionaire Dienaar voor dat terrein te verloopen, maar dat thans onder leiding
beschikbaar zal wezen, zich uit de residentie van Dr. Scheurer uitnemend werkt], geheel
Pekalongan terug te trekken" (Acta, art. 99). verloopen was door gebrek aan geneeskunTerstond na deze beslissing kwam in ge- dig toezicht." En na dan nog vermeld te
noemde Synode aan de o r d e : „een verzoek hebben, dat op de aanvrage om Regeeringsom wijziging van het Zendingsterrein door hulp, door „de desnoods tijdelijke beschiktoevoeging van Solo", welk verzoek kwam baarstelling van eenige [voor de twaalf
„van de Classen Leiden, Woerden en honderdduizend inwoners van het gansche
's-Gravenhage, die deze plaats dan als hun vorstendom minstens zes] dokter djawa's"
Zendingspost zouden willen bezitten" (Acta, (van Regeeringswege tot geneesheer opgeleide Javanen), „de Regecring slechts ten
art. 100).
antwoord geven kon, dat geen voldoend
Schijnbaar was die aanvrage in strijd
personeel voorhanden was", geeft het request
met den bovengenoemden regel, en dus niet
in zijn verder beloop het volgende t e
voor inwilliging vatbaar. Toch was dit niet
kennen :
het gevoelen van de meerderheid der Commissie, in wier handen zij ten fine van
prae-advies gesteld was, bestaande (volgens
dat, ingeval zij [nl. de bedoelde dokter djawa's]
art. 15 der Acta) uit de B. B. Prof. Biesop de verschillende standplaatsen aan het

Frankrijk, H e e f t d e a n t i - r o o m s c h e
Classis Franeker.
hoofd konden gesteld worden van op weinig onzer andere Zendingsposten; want terwijl heeft hij van jongsaf genoten van »de vrijheid",
kostbaren voet in te richten hospitalen voor men van Jogja naar Poerworedjo spoort in voorts geprofiteerd van de bandeloosheid in het 2. Veranderd is de naam van de Geref. Kerk b e w e g i n g e e n e t o e k o m s t ?
De gewezen Roomsche priester Bourrier is
inlanders, waarin geregelde behandeling en 2 ;i 3 uren, en naar Keboemen in bijna gesproken en geschreven woord op straat en in te Aalden, in de Geref. Kerk te Zweelo, Classis
vergaderzalen, op de werkplaats en in de kroeg.
leider van de vereeniging die zich ten doel
verpleging mogelijk zou zijn, alsdan de kosten, denzelfden tijd, is de spoortijd naar Solo Hij heeft zijn hart opgehaald aan de vrije kunst van Koevorden.
stelt, om Roomsche priesters, die tot het ProNamens deputaten voorn.
voorzoover de Regeering daarin niet voor- slechts I i'n a 2 uren ; zoodat men (daar er prent en tooneel. En dat alles kon hij doen, »de
testantisme willen overgaan, de behulpzame
M. NooRDTZij, secretaris.
ziet, voor een deel door den Soesoehoenan
zelfbewuste
werkman'.
Immers
is
hij
niet
Roomsch,
hand te bieden. Onlangs heeft deze heer BourKampen, i April 1903.
en voor een ander deel door de Europeescha minstens 5 treinen heen en weer gaan) van niet Gereformeerd, behoort hij niet tot de Doleerier een reis door Zwitserland gemaakt, om
landbouwondernemers zouden kunnen worden Jogja uit gemakkelijk een d a g in Solo kan rcnde, maar tot de Ned. Herv. Kerk! Nu, en wat
gaan doorbrengen ; 't geen dan bovendien zou die....
sympathie voor zijn streven te wekken. Bij een
gedragen ;
Classis Tiel.
De Classis Tiel van de Geref. Kerken in van de door hem aldaar geleide samenkomsten
dat dezelfde weg zou kunnen gevolgd wor- niets kost, daar de missionaire artsen en de
Overwegenswaard is het gezegde door dr. J. Th. Nederland heeft in hare buitengewone vergade- deelde hij mede, dat het aantal Roomsche priesop alle
den bij de vestiging van êén of meer zen- Hollandsche hoofdverpleegsters
De Visser in zijn predicatie, >naar aanleiding van ring van I April 1903 besloten. Ds. R. van ters, die den beslissenden stap deden, nog wel
dingshospitalen in deze Residentie, doch dat Javaansche spoorwegen altijd kosteloos ver- de
ernstige gebeurt.n'ssen van den laatsten tijd',
niet groot is, doch dat een groot aantal diede pogingen in die richting door de medische voerd worden. Natuurlijk zou al wat op en uitgegeven onder den titel: «De Keuze'. In die Giffen los te maken van de kerk te Aalst.
In naam en op last der Classis voornoemd: naars der Roomsche kerk in hun hart „Evanzending bereids beproefd, stuitten op het be- den Medischen dienst betrekking heeft, in leerrede lezen wij: «Welke kracht gaat er nog uit
gelisch" zijn en ook „Evangelisch" tot hnn
Ds. J. MEIJER JR., h. t. scriba.
staande Gouvernements Besluit, waarbij het verband met het reeds bestaande Zendings- van de kerken, wel rijk in aantal harer leden, maar
kudde prediken. Dat dit gezegde zoo maarniet
ZaltBommel, i April 1903.
rijk van Soerakarta van zendingsarbeid is hospitaal zijn voor te bereiden, en dus arm en onmachtig waar het er op aankomt 'eiding
te geven aan den volksgeest'!
uit de lucht gegrepen is, blijkt uit de medeuitgesloten, welk besluit, naar het schijnt, in
Daarin ligt voorzeker een ernstige bekentenis van
Door Dr. Kuyper, den Minister van Binnen deeling, dat twee duizend priesters van zoohoofdzaak in het leven geroepen werd wegens overleg noodig zijn met den Amsterdamschen
de door den Vorst geopperde bezwaren tegen kerkeraad, en vóór alle dingen met Dr. bevoegde zijde, waar we de dieper liggende oorza- landsche Zaken, is bij zijn bezoek aan Noord- danige gevoelens, geregeld het orgaan van den
Scheurer zelven, om advies en medewerking ken van den toestand moeten zoeken. Toch is datAmerika moeite gedaan om te komen tot ver- heer Bourrier Le Chretien Francais ontvangen.
de toelating van zendelingen in zijn rijk;
nu gepredikt woord slechts een bevestiging van hetdat echter de te Djokdjakarta op dit gebied van h e m te ontvangen. Maar hieraan zou geen De Vissers ambtgenoot. Dr. B.onsveld, al eeniging tusschen de Gereformeerde Kerk en Of we ons hierin moeten verblijden ? Wij weten
het niet. Wel hebben wij eene vrees, die wij
opgedane ervaring, niet wijst op eene eenigs het zeker niet ontbreken; en finantieele jaren geleden schreef: «van ons protestantsche volk de Chr. Gereformeerde Kerk in Amerika.
Als een gevolg van het optreden van Dr. meermalen uitspraken, namelijk, dat de bewezins belangrijke toename van Christenen als overwegingen zouden ook wel niet behoeVen leven en sterven duizenden buiten gemeenschap met
de kerk, waartoe zij behooren'; m a a r . . . . »zij Kuyper kan thans gemeld worden, dat de ver- ging onder de Fransche priesters evenals de
een rechtstreeksch gevolg der medische zen- terug te houden.
worden er dan ook uitgepreekt — eenige waar- houding tusschen beide kerken steeds beter „los van Rome"-beweging in Oostenrijk, louter
ding, en dat adressanten bovendien reden
Indien mettertijd in Solo ook maar de borg, dat de gemeente hooren zal het Evangelie wordt en er eene geregelde correspondentie op ontkenning rust en daarom geen wortel schiehebben voor de veronderstelling, dat de hierhelft
ondervonden werd van den zegen, van Christus is niet gegeven".
ten kan. Wat baat het, als men enkel antionderling plaats heeft.
boven aangestipte bezwaren thans vermoedeEn duidelijker, verschrikkelijker nog werd er, ook
de
Heere nu reeds aan het Hospitaal
dien
Roomsch is ? Het schaadt veeleer. Want ten
lijk niet meer in die mate bestaan en in elk
al een jaar of vijf geleden, over geschreven door
slotte heeft de mensch toch beginselen waarvan
geval niet meer van zoo overwegenden aard te Jogja geschonken heeft, zou er zeker Ds. Slotemaker de Bruine, predikant te Middelburg.
Installatie van D r . Honig.
kunnen geacht worden om, ter wille daarvan, ruime stof zijn om er Hem voor te danken.
Na door den praeses van Curatoren, Ds. W. hij uitgaat. Zijn deze niet die van het Woord
het langer voortbestaan van den ellendigen Naar onze schatting (eenigszins in tegenIn de steden is de klacht, «dat men nooit een Doorn van 's Gravenhage, ingeleid te zijn, aan- Gods, dan gaan zij tegen het Woord des
toestand waarin de bevolking op geneeskundig stelling met die van de stellers van bovendominé ziet", al zoo vaak gehoord, dat men er vaardde dezer dagen Dr. A. G. Honig het ambt Heeren in. Het heet, dat er acht honderd
niet meer op let en het als een aanklacht niet van hoogleeraar in de Dogmatiek en aanverwante priesters in de laatste jaren uit de Roomsche
gebied verkeert, te wettigen;
staand request) „wijst de te Djokdjakarta
meer hoort. Hier komt iemand en vertelt u:Blk vakken aan de Theologische school der Gere- kerk zijn gegaan. Als deze allen eens predidat de adressanten zich geenszins ontvein- op dit gebied opgedane ervaring" wel degewoon negen jaar in dezelfde ,straat en heb nog
kers der Gereformeerde waarheden geworden
zen, dat de geschetste toestanden in meerdere lijk op eene „belangrijke toename van Chrisnooit een predikant bij mij gezien; maar mijn formeerde Kerken met 't houden eener rede. waren, en wanneer deze daarbij gesteund waren
of mindere mate voor geheel Java van toeaanslagbillet voor den kerkelijken H(oofdelijke)n Spreker begon met te herinneren aan het eerste door een tweeduizendtal priesters die den bepassing zijn, doch dat, waar de Regeering in tenen als een rechtstreeksch gevolg der
O(mslag) ontvang ik geregeld." Daar staat een optreden van den hoogleeraar Opzoomer en den
medische
zending";
daar
Gereformeerden
de Gouvernements Residenties uit eigen
ander en verhaalt: »In de vijftien jaar dat ik tot strijd tusschen hem en Dr. Doedes gevoerd. slissenden stap nog niet durfden wagen, dan
d
a
t
nu
allen,
die
met
niet
verwacht
hebben,
deze gemeente behoor, heb ik nooit eenig blijk Daarna kwam hij tot de behandeling van zijn zou men ongetwijfeld meer daarvan gehoord
hoofde daarin [verbetering] vermag te brenvan belangstelling ontvangen van de zijde der onderwerp : „Godgeleerdheid en Wijsbegeerte". hebben. Nu vreezen wij, dat de meeste van die
gen, zulks in de Vorstenlanden slechts ten het Hospitaal in aanraking kwamen, ook
kerk. Nu heb ik als lidmaat bedankt, want ik ga
mannen louter het juk der Hiërarchie moede
deele het geval kan worden geacht, waarom terstond zouden bekeerd zijn, zoodat in
mij aansluiten bij eene andere gemeente, en zie, Eerst gaf hij in korte trekken een historisch zijn en het hun er niet om te doen is om in
de landbouwondernemers dan ook volkomen slechts 2 a 3 jaren vele honderden zouden
overzicht,
waarin
uitkwam
hoe
in
den
loop
der
daar komt 'n dominé om mij daarover te vermade vrijheid der Kinderen Gods te wandelen.
bereid zijn om aan elke, in welken vorm dan gekerstend zijn. E n , behalve dat, is, naar
nen." Welnu, wij weten dat wel, wij kunnen meer eeuwen de Verhouding tussehen Theologie en Niets zal ons natuurlijk aangenamer zijn, dan
ook, te verkenen hulp, finantieelen steun toe onze overtuiging, de geestelijke werking,
zulke staaltjes vertellen e n . . . bij het verhaal Philosophic geweest was. Vervolgens stond hij
te zeggen;
van ' nze schande blozen wij niet eens. Want dat stil bij de wijze, waarop de moderne philosofen dat de uitkomst ons in het ongelijk stelt. Het
die er van ons Zendingshqspitaal uitgaat,
is immers een schande voor de Kerk, als zij het (Land, Paulsen) de verhouding tusschen de zou ons verblijden indien wij vernamen, dat
Redenen,
wat de hoofdzaak aangaat, niet in cijfers
voorbeeld volgt van de Pharizeeën en Schriftgein het land van Calvijn de geest van Calvijn
waarom adressanten zich tot Uwe Excellentie
te drukken. Veel, j a ontzaggelijk veel
uit
leerden, die de menschen Heten dolen als schapen religie en de philosophic opvatten. Op het stand over velen weder vaardig werd.
wenden met het eerbiedig verzoek, eerstens:
punt
dezer
geleerden
blijft
er
van
den
godszonder herder, terwijl zij zich nog wel durft noeTot zoo mogelijk, plaatsing van zes dokters is er reeds gewonnen, wanneer in groote
men naar Hem, die over die schapen zonder dienst eigenlijk niets anders over dan eene
Prof. Hilprecht. O p g r a v i n g e n v a n
djawa in deze Residentie, onder gehouden steden als Jogja en Solo, middelpunten van
nevelachtige, vage stemming des gemoeds, een
herder met erbarming is bewogen geweest
het oude Babyion.
heid van de landbouwondernemers, om een, verkeer en van invloed voor heel Middengevoel
van
eerbied
jegens
een
wezen,
welks
Wij, predikanten, door geen pastores te zijn, verdoor de Regeering te bepalen, bijdrage in de Java, d e Christelijke Zending in alle krinbreken ons woord
Hoevelen leven voort, in bestaan de mensch waarschijnlijk acht of op In de negentiende eeuw kwam men tot de
kosten dezer maatregel te dragen; en tweedens: gen, en vooral bij de inlanders zelven,
onze kerken gedoopt, maar het hart van die kerk grond zijner zedelijke natuur postuleert. Daarom ontdekking van vele talen, die duizenden jaren
Om, waar gehouden besprekingen reeds crediet krijgt, de Christelijke naam tot een
voelen ze niet! Hoevelen sterven, lidmaten der is deze voorslag onaannemelijk. Hetzelfde geldt dood geweest waren. En in het laatste gedeelte
uitdcht geven op medewerking van Z. H . goeden klank wordt, de Christelijke religie
kerk, maar van den eenigen troost in leven en van de tweede poging om de godgeleerdheid dier eeuw kwam men van de kennis dier talen,
sterven werd hun in hunne huizen niet gespro- en de wijsbegeerte, die sinds het moderne tot de kennis van de volken welke ze eenmaal
den Soesoehoenan, het daarheen te willen weer met eerbied bejegend wordt, en de
ken. Hoevelen worstelen in den strijd om het denken met de Schrift brak, vijandig tegenover spraken; duizende inscriptiën op monumenten
leiden, dat het Besluit, waarbij Soerakarta Christelijke kring, hoe klein ook, bij Javanen
bestaan of trillen bij de lokking der alom vervoor zendingsarbeid gesloten is, worde opge
en eenvoudige kleitafeltjes, leerden de volken
leidende zonde, ma r de kerk heeft ze nooit ge- elkander schijnen te staan, te verzoenen. Het
heven, waarmede het tot stand komen van en Hollanders beide, in alle hunne rangen
schraagd ! Gaat door onze achterbuurten en langs is om beide in een te doen vloeien in de Wijs- en den tijd kennen, waarvan men tot hiertoe
en
standen,
niet
wordt
geminacht,
maar
een
een of meer zendingshospitalen krachtig zal
deftige wijken, ziet rond in de dorpen..,. Daar begeerte van den Godsdienst. Niet dat er be- geen begrip gehad had. Bij het einde der
element is, d a t in de samenleving medetelt
worden bevorderd.
is het socialisme. Het is een stelsel, dat over zwaar tegen bestaat ook de religie tot een voor- achttiende eeuw, moest de kennis omtrent de
en waarmede gerekend wordt. D a t dit nu
't Welk doende:
economie handelt.... En wij ? Op bidstonden en werp van wijsgeerig onderzoek te maken, In groote rijken der oudheid geput worden uit de
Namens het Bestuur der Solosche reeds te Jogja verkregen is, blijkt wel bij kransjes klagen wij over de verwoesting door het ons land hebben Doedes, Gunning, Kuyper, mededeelingen der Heilige Schrift, Tegenwoorongeloof, en wij halen de roode vaan voor den Bavinck, Lamers, Baljon, en anderen dit duide- dig worden die berichten uit het Oude TestaLandhuurders Vereeniging.
vernieuwing ook uit den geheelen inhoud
dag, om de gemoederen te bewegen tot gebed en lijk uitgesproken. Maar wanneer de tegenwoor- ment bevestigd en aangevuld door inscripties,
W. D . VAN NISTEN, President.
van het bovenstaande request.
milddadigheid. Maar moeten wij niet liever de
F. T H . VAN SUCHTELEN, Secretaris.
hand in eigen boezem steken? Die menschen heb- dige wetenschap (Scholten, Hoekstra, Rauwenhof, die duizenden jaren voor het oog der menschen
F . L. RUTGERS.
ben gelijk, als zij zeggen, dat wij onzen plicht Hugenholtz, Bruining, De Bussy, Pfeiderer) het zijn verborgen geweest.
verzuimen en toch ons geld krijgen. Die men- specifieke onderscheid tusschen de christelijke
Het is niet te denken, dat de Solosche
Toen een honderdtal jaren geleden ongelooschen voelen goed — het volk voelt nauw — als religie en de afgodendiensten der heidenen vigen meenden het Oude Testament als onverlandhuurders in dit request te veel gezegd
iHtt be f Eijg.
zij het schijnheiligheid vinden: Zondags preeken loochent, en uit de gegevens der onherboren trouwbaar te kunnen op zijde zetten, deelden
hebben over de goede gezindheid van den
over naastenliefde en van Maandag tot Zaterdag natuur het wezen van den godsdienst vaststelt, reizigers in Niniveh, Babyion en Egypte mede,
Sultan, of over de medew^erking van den Fr. A. van Kerkhoff heeft in Be 'lijd een
aan die menschen (óók onze naasten) geen
niet
onbelangrijk
artikel
geschreven
over
de
liefde toonen en geenè belangstelling — Daar dan wordt hiermede aan de eere van het dat zij die landen in den desolaten toestand
Resident, of over de van henzelven te
is onverschilligheid, die hand over hand toe- Christendom te kort gedaan en verdringt de gevonden hadden, welke de propheten hadden
verwachten ondersteuning. Evenmin is te dieper l'ggende oorzaken van het ongeloof en
voorspeld toen die rijken nog bloeiden. Daarneemt. Duizenden in de steden en op het land. philosophic de Theologie.
denken, dat nu onze Hooge Overheid be- den revolutiegeest, die zich al meer van onze
duizenden onder hoogen en lagen, die niets meer
Ten vierde behandelde de spreker de ver- door werd ongezocht de geloofwaardigheid der
werklieden meester maakt.
zwaren zal gaan in den weg leggen. E n
hebben dan de stof, om in te leven en aan te houding tusschen de Godgeleerdheid en de propheten bevestigd. Tegenwoordig worden door
Aanleiding daartoe gaf hem een adres, dat
denken. Een bijbel ? een kerkgang ? een gebed ? Wijsbegeerte, volgens de Roomsche opvatting. de onderzoekingen der laatste jaren de gezoo is dan bijna zeker, dat in Solo de deur door den kerkeraad der Ned. Herv. gemeente
och neen ; daar doet men niet aan; men bestrijdt
voor de Zending zal o p e n g a a n : in d a t te Amsterdam was uitgevaardigd.
het niet eens meer, men doet er eenvoudig niet Volgens Rome put alleen de Theologie hare schiedkundige berichten van het Oude Testazelfde Solo, waarop van Gereformeerde
Hij schrijft er dit over:
aan. Dat is de schuld van de tegenwoordige zekerheid uit het licht der bovennatuurlijke ment gestaafd. Terwijl een heirleger critici zich
wetenschap, zegt gij ; of van het neutrale onder- openbaring, terwijl de wijsbegeerte op de natuur- voornamelijk op het oude Testament wierp, om
zijde nu leeds zooveel jaren lang in de
wijs. Best Maar ik meen; het is ook de schuld lijke kracht der rede steunt. Zoodoende worden aan te toonen dat zij niet geloofwaardig zijn,
Wie de oorzaken, vooral de dieper liggende ooreerste plaats de aandacht gevestigd was,
van de kerk. Hier is een burgerscholier, die «zich dualistisch weten en gelooven naast elkander hebben anderen zich begeven naar het Nijldal,
van ))den toestand" in Nederland uitvorschen
waarvan men de openstelling voor de Zen- zaken
niet herinne en kan, ooit gehoord te hebben, gesteld; voorbijgezien dat de mensch eerst door naar Palestina en Syrië en naar de streken
wil, houde er vooreerst rekening meê, dat het Ar
ding reeds zoo vaak te vergeefs beproefd beidersvraagstuk, over 't algemeen genomen, nog
hoe Jezus is gestorven'; en daar een heer, die
„op 't oogenblik den naam Golgotha niet thuis de bijzondere openbaring zuivere kennis van tusschen Damascus en de grenzen van Perzië.
had, en waar men Dr, Scheurer zelfs een altijd niet is opgelost. Waarom, waardoor niet, dat
kan
brengen." Dat is ontzettend. Maar is het God en zijne werken uit de natuur verkrijgt, Ofschoon deze mannen nog lang niet gereed
kan
voor
't
oogenblik
daargelaten
worden.
Reken
tijdlang als geneesheer heeft laten arbeiden,
onze schuld niet óók ? Geven wij hun, wat zij niet en het terrein der wijsbegeerte te zeer beperkt. zijn met hun werk, is toch reeds genoeg aan
alleen met het feit.
hopende, maar te vergeefs, d a t daardoor
hebben ? Brengen wij hun, wat zij niet komen
Ten laatste wordt gewezen op de verhouding het licht gebracht om de mannen diedehedenBedenk dan, dat er aan de oplossing van dat
de weg voor de Zending zou gebaand wor- vraagstuk ^gewerkt" wordt door belanghebbenden
halen ? — Ik denk aan de afscheidingen tuschen Godgeleerdheid en Wijsbegeerte over- daagsche schriftcritiek voorstaan, in het nauw te
„van de groote Kerk'', de Gereformeerde kerlien
den. Indien dit op de laatste Synode had van zeer verschillend inzicht. Ge kunt hen verdeebrengen.
en tallooze kleinere groepen. Wij klagen, dat het eenkomstig het Christelijk belijden.
Vooraan in de rijen der onderzoekers in het
kunnen bekend zijn, het zou, en terecht, len in twee hoofdgroepen: te eener zij degenen,
Aangetoond wordt hoe de Gereformeerde
toch
jammer
is,
die
velerlei
scheiding;
en
dan
een materialistische levensbeschouwing zijn toeverre Oosten staat de hoogleeraar Hermann
door velen beschouwd zijn als in vollen die
beginselen
met
betrekking
tot
de
Erkenntnissde
borst
vooruit
en
wij
zeggen:
«Maar
steken
wij
gedaan, aan den anderen kant zij, die gelooven,
wij zijn toch de volkskerk'. Ha! ha! wat doen theorie van groot belang zijn. Daarna wordt Volrath Hilprecht, die jaren geleden geroepen
zin eene Providentieele beschikking, eene dat »de mensch niet leeft bij brood alleen maar
met herinnering aan den arbeid van christelijke werd om het Assyrisch aan de Universiteit van
onmiskenbare aanwijzing van den Heere bij alle woord, dat uit den mond van God voortwij ? «Wij brengen JesusChristus,endiealleen denkers in ons vaderland en daarbuiten uitge Pennsylvaniê te onderwijzen. Toen in 1888
der Zending zelven. E n indien er nu dit komt." Met deze, de tweede groep, willen we ons
niet bezig houden. Al moeten ook velen zich be
vervult alle behoeften". Pharizeeën die wij zijn! sproken, hoe dit ideaal ons moet wenken, dat van uit Amerika de eerste expeditie naar de
jaar eene Generale Synode gehouden werd, schuldigen van tekoitkomingen, zij zijn het toch
Als wij dat meenen, dan moeten wij dat eerst op de grondslagen van het Christelijk geloof ru'inen van het oude Babyion werd uitgerust,
zou zij zeker niet besluiten, Solo buiten ons niet, die »den toestand' gemaakt hebben.
maar eens toonen.
niet slechts eene Theologie, maar ook eene was hij van de partij. Sedert dien tijd heeft
Zendingsterrein te houden, al zou men
Maar let nu op de andere, de groep, waarvan een
hij zich met de opgravingen in die streken
Philosophic worde opgetrokken.
Het citaat is lang. Toch meende ik niet meer te
dan ook in de bergen of o p het platteland deel beslist en de meêgaanden vager zich houden
bezig gehouden en is hij een van de eerste
Met
de
gebruikelijke
toespraken
wordt
deze
moeten bekorten dan ik gedaan heb. Want dit is
de grens nog iets nauwer moeten maken. aan de leer van Marx, voor wie de sociale vraag zeker:
autoriteiten bij de ontcijfering van het keilzij die den huldigen toestand veroorzaakt rede besloten.
niets meer dan een maagvraag is. Zij zijn het, die,
schrift geworden.
Eerder zal wel menigeen nu reeds zeggen: wanneer zij hun kans schoon zien, als niets ofnie hebben, moeten nagenoeg allen gerekend worden
Wat de opgravingen te Nippur betreft, kan
hoe ontzaggelijk jammer, dat, nu Solo blijk- mand hun belet hun gang te gaan, aan de oplos- tot die Kerk, wier werkzaamheid daar in oprechtgetuigd worden, dat daardoor berichten tot ons
baar voor de Zending zoo goed opengaat, sing van het arbeidersvraagstuk «werken' mee de heid gèteekend is door een man, die weet wat hij
En ziedaar dan alvast een der dieper liggende
zijn gekomen van een ouderen tijd, dan tot
juist terzelfder tijd door onze Kerken be- brute macht van den sterkste tegen het recht, zoo- zegt.
wel van werkman als patroon, op vrijheid van ar-oorzaken voor den dag gebracht;
hiertoe het geval was. Die mededeelingen zijn
sloten is, van die opengaande deur zich beid. Zij zijn het, die politieke munt weten te slaan
uit den tijd vóór Abraham, en inderdaad is
geheel af te wenden !
uit den overmoed der neutrale vakvereenigingen
De predikanten der Hervormde kerk schij
Duilschland. T o e s t a n d e n o p s c h o o l - Nippur het Calneh van Genesis 10 : 10; men
en de woelige werkzaamheid der sociaal-democra- nen zelf wel te voelen, waar de schoen wringt,
gebied.
kan die plaats op ééne lijn stellen, gelijk dit
Inderdaad m a g dan ook verwacht worden, tische arbeiderspartij, der vrije socialisten en der
en getuigenissen als van Dr. De Visser en
Bekend is het, dat in Duitschland op de in Genesis gedaan wordt, met Babel, Erech, en
dat door onze Kerken in dat eenmaal geno- anarchisten.
Dr. Slotemaker de Bruine zijn rond en eerlijk staatsschool Godsdienstonderwijs gegeven wordt Accad, welke het begin vormen van Nimrod's
men besluit niet berust zal worden; allerZij hebben »den toestand" gemaakt.
genoeg.
en dat de predikanten bijna overal voorzitters koninkrijk, die „geweldig begon te zijn op de
minst door de Classen van Zuid-Holland,
De massale volkskerk, die niets doet voor zijn van het schoolbestuur. Dat dit den sociaal- aarde." Weinige jaren geleden werden de perMaar de oorzaken, vooral de dieper liggende oordie de zaak ter Synode brachten. Niet, alsof
haar leden dan predikatiën op den kansel te democraten een doorn in het oog is, spreekt sonen, in Genesis 10 genoemd, eenvoudig voor
zaken . . . .
deze nu wel eigenmachtig tegen de beslissing
Volledige informatiën in te winnen aan hetzelfde laten houden, vervreemdt de armere klasse van haast van zelf. Daarom stelde de sociaal- mythisch uitgekreten, namelijk door de mannen
der Synode zouden kunnen ingaan. Maar adres!
het geloof.
democraat Dr. David in de Tweede kamer van der hedendaagsche Schriftcritiek. Gelijk SchlieNeem er een ter zijde van hen die sin de bewezij kunnen op Solo het oog blijven richten,
Dat is de vloek, die steeds op de volkskerk het hertogdom Hessen—Darmstad voor. om mann het oude Troje, zoo dolven Hilprecht en
en de plaats, die zij tot de volgende Generale ging thuis" zijn, een medestander in »den klassen- rust. Zij wil alles omvatten en juist daardoor het Godsdienstonderwijs te beperken teneinde anderen het oude Babyion op.
Vraag hem te vertellen — en dat doet ie gaat de zielszorg en het huisbezoek, de persoonSynode bezetten, als een tijdelijk arbeidsveld strijd."
Prof. Hilprecht heeft zich voornamelijk te
graag — van der werklieden niet menschwaardig lijke band met baar leden en de zorg voor de meer tijd voor andere vakken te winnen. Als men
in hoogere scholen met twee uren Godsdienst- Nippur opgehouden; eerst ontgroeven zij een
beschouwen; waarbij Wonosobo dan zeker bestaan, van ;de uitbuiting, het donderen en de
onderwijs toe kon, dan zou het ook wel op de Parthisch paleis; dieper gravende', kwamen zij
zeer geschikt is, om haar missionairen kleineering," waaraan zij blootstaan van de zijde armen te loor.
volkscholen gaan; bovendien, zoo betoogde de aan de debris van vele eeuwen, niet vermoeDienaar aan klimaat en taal en bevolking der patroons of directies. Laat hem sredeneeren,"
doctor, was het Godsdienstonderwijs een zaak dende, dat stad na stad op elkander gebouwd
te gewennen. E n in de twee jaren, die nog u «bewijzen", dat de inriohting onzer samenleving
niet deugt, dat de heele wereld seen rotte boel" is,
van de kerk, en kon het ook beter in den was, voor de eerste fundamenten te vinden
vóór de eerstvolgende Generale Synode en u uitleggen, hoe 't eigenlijk zijn moest.
Classe Gouda.
geest der kerk gegeven worden, wanneer het waren. Ten slotte kwam men tot de volgende
verloopen moeten, kunnen zij dan alles
Als ge zoo, niets tegensprekend, uwe belangstelDe vergadering der Classe Gouda zal D.V. door predikanten gegeven werd. Om dit te feiten: Nippur, „de stille heuvel," was in wervoorbereiden om haar voorstel, uitgewerkt ling getoond hebt, wees dan niet zoo onbescheiden, gehouden worden op Dinsdag 5 Mei 1903 des bereiken, moest de neutrale (paritatische) school kelijkheid bestaande uit zestien steden, welke
zelfs
niet
tegenover
een
p
r
o
l
e
t
a
r
i
ë
r
,
den
«zelf
voormiddags 9 ure in de Noorderkerk te Gouda. worden ingevoerd. Een ander afgevaardigde op elkander gebouwd zijn, en de arbeid is op
en gemotiveerd, te herhalen. Althans, wanbewusten" werkman naar zijn komaf te vragen;
neer het dan niet reeds te laat is; wat voor maar wees zoo leergierig hem te vragen, hoe, waar Punten voor het Agendum voor of op 14 April merkte op, dat, als de neutrale school werd 't oogenblik volstrekt nog niet afgeloopen. In
ingevoerd, men tevens verhinderde, dat Room- de dagen van het oude Babyion waren de temonze gansche Zending zeer zou te betreu- door hij zich toch op jjzijn standpunt' geplaatst in te zenden aan den eerst ondergeteekende.
Namens den raad der roepende Kerk van Gouda B: sche en Joodsche kinderen tegenwoordig waren pels ook bibliotheken; de wetgeving en de letheeft, en laat hem dan heelemaal uitpraten.
ren zijn.
JOH. S . LANGEN, praescs.
Hoe hij werd grootgebracht ? Ant.: Wat zal ik n
bij het Godsdienstonderwijs dat in Lutherschen terkunde, opvoeding en Godsdienst waren in
Hierbij zal intusschen van den aanvang af zeggen meneer, mijn ouders hadden.... wel wat
P. D. MuYLwijK, scriba.
geest gegeven werd. Van wege de regeering priesterlijke handen. De bibliotheek van den
te bedenken zijn, d a t vooral in Solo de anders te doen dan, wat u eigenlijk bedoelt: mij
Gouda, 2 April 1903.
werd er op gewezen, dat nergens in het land grooten tempel van Bel werd ontdekt, en is in
Zending nu niet moet optreden, zonder dat opvoeden, daargelaten, of zij ervoor in staat waren?
aan Lutherche, Roomsche en Joodsche kinderen
Op welke school hij gegaan heeft? Antw.: Van Na verkregene toestemming der Classe werd hetzelfde Godsdienstonderwijs gegeven werd. dezen tijd voor een groot deel naar de Verer tegelijkertijd, of reeds van tevoren,
eenigde Staten overgebracht, waar de inhoud
de stad.
een Medische dienst is. In Wonosobo
Wat hij van zijn geloof is ? In de meeste geval heden voor de 2e maal tot' Herder en Leeraar De meeste onderwijzers zouden het voor een der tafeltjes aan een nader onderzoek onderis dat niet zóó noodig, en het is aldaar len. Ant.: Och, ik behoor eigenlijk tot »de groote naar hier beroepen. Ds. A. v. Dijken Tzn te inbreuk op hunne rechten houden, wanneer worpen worden zal. De hoogleeraar deelt mee,
Aalten.
men hun het Godsdienstonderwijs ontnam. De dat daarbij verrassende uitkomsten te wachten
zelfs niet eens mogelijk, daar dit plaatsje, Kerk"; maar laten we daar maar over zwijgen.
Namens den Kerkeraad:
regeering was van zins de schoolwet, die voor zijn. In een interview zeide hij onlangs:
Wat
zijn
lectuur,
zijn
uitspanning,
zijn
liefheb
dat van al onze Zendingsposten en van
berij is ? Antw.: Socialistische bladen en brochures,
H . J. FLIPSE, scriba.
dertig jaren na veel strijd tot stand kwam, on„Wij hebben 23,000 tafeltjes opgegraven en
alle spoorlijnen ver verwijderd is, ook van de
comedie en vergaderingen.
A. A. VAN OPSTAL, praeses. veranderd te handhaven.
ik ben van plan mijn leven aan de ontcijfering
Jogja veel te ver af is, om in verband
Zoo uitgepraat, zal hij u alvast een lesje in de Overtoom, 15 April 1903.
Het schijnt echter dat men er onder de te wijden. Hetgeen op die tafeltjes geschreven
met het Hospitaal aldaar te kunnen geholpen historie van den dag gegeven hebben. En de oor
predikanten
bezwaar in gaat krijgen, dat zij staat, zal de denkbeelden die men heeft over
zaken,
de
dieper
liggende
oorzaken
van
den
toeworden. H e t is nog h e t dichtst bij PoerwoDEPUTATEN
krachtens hun amb t voorzitters zijn van de den staat van beschaving en kennis van dat
stand
duiken
onderhand
reeds
op,
want
uw
zegsman
redjo; maar van daar duurt de reis, die
is er een van hen, sdie 't 'm geleverd hebben', van de Geref. Kerken voor de Correspondentie schoolbesturen. Op de „Landessynode" zal het volk, veranderen. Men zal dan gewaar worden
per rijtuig moet gedaan worden en dan f 2 5 waarover nu zooveel te doen is.
met de Hooge Overheid geven aan de Kerken „Oberkonsistorium" er over ge'interpelleerd wor- dat op dat tijdstip (2300 vóór Christus), de
kost, toch nog altijd ongeveer 9 uren, dus
Die man — geen verzonnen schaduwbeeld, maar kennis, dat sedert de laatste opgave in Het den, of het den hoogeren besturen bekend is, aarde een bol was, en dat de sterrekundigen
bijna een ganschen d a g ; en van Jogja naar een type van duizenden om ons heen, — die werk- Kerkblad van Mei 1903 No. i, in de lijst van dat de predikanten hoe langer hoe meer ge- uit dien tijd de hemelteekenen op dezelfde
Poerworedjo zou dan bovendien nog 2 a 3 man is een van dat groot gedeelte van het Neder- de Gereformeerde Kerken in Nederland bij de kant zijn tegen het verplicht voorzitterschap manier waarnamen als wij. Wat wij tol dusver
landsche Volk, tot wie de Amsterdamsche kerkeraad
uren te sporen zijn. Voor geregelde hulp zijn manifest richtte, »met het oog op de zorgwek- H. Overheid de volgende veranderingen zijn der schoolbesturen, en of die besturen de gron- ter ontcijfering gedaan hebben, heeft ons een
den en oorzaken van die beweging kennen, en voorproef gegeven van de wonderen, die ons
uit Jogja is eene dergelijke reis natuurlijk kende verschijnselen onzes tijds.' Gewonnen en ver aangebracht:
in deze tafeltjes worden medegedeeld.
wat zij in deze denken te doen.
veel te kostbaar, en vooral, omdat er 3 a 4 zorgd door ouders, die geen tijd hebben, is hij I. Geplaatst zijn onder
No. 837 de Geref. Kerk tt Rekken (gem. Eibergen),
In de laatste maanden zijn onze belangrijkste
Wij zien uit het bovenstaande, hoe gansch
dagen mede gemoeid zijn, veel te ver. Solo onderwezen in de neutrale school en behooit, of
hij er voor door te behooren, tot »de groote
Classis Zutplun.
andere toestanden in Duitschland op het gebied ontdekkingen gedaan. Een dag voordat ik mij
daarentegen is dichter bij Jogja dan één gaat
Kerk ', dat is de Ned, Hervormde, Naar hartelust No. 838 de Geref. Kerk te Achlum,
inscheepte om huiswaarts te gaan, had ik een
der school gevonden worden, dan bij ons.
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