in deele betaald werjendom verklaard en
nationale doeleinden
idewijk wilde daarenschen Staat en Kerk
k aanhalen, niet gelijlt
e door een bepaalde
; Kerk te erkennen,
rken te voorzien van
lan ook tegelijk alle
foogdij en staats-toebevorderen van den
een eminent staatslandacht moest worministerie van eereMen wilde, ook door
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, de Constitutioneele
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zakelijk werd geoororganisatie, de befening van alle eereïdienst zou een tak
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Een Kerk, die wat
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is, is haar vrijheid
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worden, d a t reeds
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der predikantstracds feller verzet van
1 gegeven. D e voorrk, al was ze van
"d, was toch nog
• in h e t volksleven,
3n rekening te houtionair bewind had
arom de uitvoering
tot confiscatie van
en staking van de
lenten van jaar tot
ning Lodewijk, die
gen gezag nog een
ons volk veroveren
jreep, hoe juist zijn
een beletsel was,
der t e doen, wat
ind niet h a d duris h e t . te verklavan zijn Koninkargrond stelde, dat
vormde Kerk in het
n uitgekeerde trac. Deze stellige en
de natuurlijk niet
rgdheid der prediken, maar ook orh
svind te verzoenen.
Q wat de Nationale
ld en wat Koning
I, sprak daartoe te
van de dankbaardikanten verzekerd
hoofdmotief was
is zonder aarzelen
fs werd daarop in
alle nadruk gelegd,
drukkelijk erkend,
r tractementen op
!rustte, de wijze,
regeld werd, hield
in. Uit tweeërlei
t de bevoorrechte
•mde predikanten
deze tractementen
ijl de geestelijken
ts een tractement
Dover de schatkist
;de doordat, waar
3, waaruit vroeger
ld werden, naar
en overgebracht,
nds schatkist de
egd deze tracteen de bedoeling
voortaan uit het
Dg alle dienaren
salarieeren, d a n
jeen zin hebben
ging van deze
ke kantoren naar
ïschied is, zooals
leze goederen als
en daarom door
werden, behoeft
getoond. In h e t
1 een nationaalg dezer goederen
sn, d a t zij uit de
's Lands schatjracht. E n in de
ntie wordt als
, d a t waar deze
jk of gewestelijk
: wegvallen der
het beheer ook
lement behoorde
s alleen een verniet een con fisiele voorstelling,
Besluit gegeven
jkbaar meer o m
stellen, d a n d a t
beantwoordde,
n d e geestelijke
it doel ingesteld,
1 zij een apart
heer. N u waren
er in landerijen
:t in effecten,
n het land enz.
r de geestelijke

Er zou in het ontwerp-Statuut dat ter tafel ge- stukken van de regeering uitgaande, bij examens
kantoren werden overgeleverd aan den van het Christendom, dan ook van meetaf on- een uitnemende preek uit Genesis 2 : 18—25
over »de Vrouw en Gods Scheppingsordinantie", bracht werd, zoo weinig mogelijk gereglementeerd enz. geen andere spelling gebruikt worden, zooMinister, werden ze door hem in handen kerkelijk is geweest.
worden. Men zou af willen wachten wat onder Gods
gesteld van de Commissarissen van de De Reveil, die, wijl het gevoelselement er mij nog eens bezinnende, kwam ik tot de zeker- leiding uit de vereeniging, indien zij opgericht werd, dat de spelling bovengenoemd weldra algemeen
zooveel sterker in was dan het denk-element, in heid, dat ze niet mis is.
werd, al waren er ook die er zich niet naar
kas voor amortisatie, d.w.z. voor schuld- zoover ook ondogmatisch was, dat het uit den
En wijl nu, zooals ik reeds zei, in haar boekje groeien zou. Noodig was allereerst de geestelijke
delging >comme ètant la proprieté de cette rijken schat van de leer-stukken, om de »een- Mevrouw ADOLF HOFFMANN tegen de bedoelde opbouw der gemeente, en hij hoopte van harte dat voegden o.a. Bilderdijk.
caisse« d. w. z. als zijnde het eigendom heid» maa:r niet te verstoren, aan een drietal theorieën omtrent het huweUjk vlak ingaat; wijl al zijn geestverwanten, hetzij dan in hetzij dan De versregels willen dus zeggen, dat de gebuiten een eventueele vereeniging tot versterking rechtsdienaar een heel korten tijd getracht had
van deze kas.»)
dogma's meende genoeg te hebben en slechts zij aan onze dochters er niet alleen ernstige van het ethisch beginsel, inzonderheid in de Ned. uit het taalboek van Siegenbeek te weten te
Dat er dus niet alleen e e n verandering voelde voor dat van de >Godheid van Christus," vragen in stelt onder welke bedingen trouwen Herv. Kerk aan dien opbouw mede zouden werken." komen hoe het stond met het geslacht van het
van beheer, maar ook een verandering in iZijn verzoenend stervenc, en »de onfeilbaarheid voor haar een geluk kan zijn; wijl zij er, met
woord klok.
al de teerheid van een Christen-moeder, ook
Er is dan nu een nieuwe concentratie van
den eigendomstoestand heeft plaats ge- der Schrift.*
Hiermee zal het wel duidelijk zijn.
antwoorden achter zet, die niet alleen van rijpe de Ethischen en onder meer vaste leiding tot
vonden, lijdt geen twijfel. D e Minister beHOOGENBIRK.
Dan, niettegenstaande zijn te-vroeg willen levenservaring, maar ook van haar gebondenheid stand gekomen. Een geheele artikelenreeks voor
schouwde deze goederen als >de eigenaan de Schrift getuigen, — zoo ondermeer, waar
dommen van de kerkelijke en geestelijke grijpen van de teenheid" en zijn kunstmatig zij, op p. 20 onder die bedingen, op grond van die nieuwe concentratie werd in bespreking en
ten slotte ook in stemming gebracht.
pogen
tot
haar
invoering,
wat
straks
weer
op
kantoren" en stelde den Koning voor, dat
II Cor. 6 : 14 »Trekt niet een ander juk aan
Men heeft nu af te wachten, wat er uit
verdeeldheid
onder
de
vrienden
uitliep;
zijn,
nu de effecten >als een eigendom van het
De classis Zwolle heeft in hare vergadering,
bij het verwaarloozen van een groot en goed met de ongeloovigen", in welk geval, zooals zij groeien zal.
Rijk aan de amortisatiekas zouden worden deel der kerkelijke Belijdenis, bedenkelijke schrijft, >de schitterendste partij een zwaar juk
gehouden 6 Mei 1920, den Eerw. heer H. A.
toegevoegd». *) Blijkbaar ging de Minister Orthodoxie, waardoor de REVEIL zwak stond is" (p. 21), ook als beding noemt: >slechts de
Wiersinga, praeparatoir onderzocht en met algemeene stemmen beroepbaar verklaard in de
dus uit van de gedachte, d a t deze goede- tegenover de onrechtzinnigheid, die niet naliet hand te reiken aan een waar Christen, aan een
Geref. Kerken.
ren, die door de kerkelijke en geestelijke er die bedenkelijkbeid aan te verwijten; en kind van God", — is het om deze drieërlei
Namens de classis,
kantoren beheerd werden, d. w. z. door de niettegenstaande zijn meer uitheemsch en aristo- reden, dat ik "rRouWEN EEN GELUK, als voorH. H . SCHOEMAKER, scriba.
lasthebbers van de Provinciën, ook h e t cratisch, dan nationaal en democratisch karakter, behoedmiddel tegen «ongelukkig-getrouwd-zijn",
AAN V R A G E R S .
eigendom van de Provinciën waren geweest, is de Reveil, om het nu maar op zijn zachtst te ook voor onze dochters een op-de-hoogte-vanOost-Indië.
—
Trippelmaat. —Meikersen. —
den-tijd
geschreven
boekje
acht.
De Kerkeraad der Geref. Kerk van Zwolle
zij het dan al met een bepaalde bestemming zeggen, aan »kerkherstel« niet bepaald bevorderdeelt, in opdracht van de Classis Zwolle, aan
Siegenbeek.
3, In het Mei-Nr. van STEMMEN DES TIJDSI
lijk
is
geweest.
Doch
in
weerwil
van
dit
alles
gaat
d.w.z. voor den dienst der Kerk, rooals
de verschillende Classen en Kerken en detoch, zoo door hun verdiept schuldgevoel en REISINDEUKKEN UIT SPANJE door Dr. E. L. Smit;
G . B . vraagt:
Mr. Van Apeldoorn h e t terecht u i t d r u k t . ) zondebewustzijn als door, wat genoemd is, hun D E STAAT EN DE VRIJE JEUGDVORMING door Mr.
putaten in de provincie mee, dat de Partic. Sywij
Nederlanders,
het
eerst
in
aanHoe
zijn
Doordat de gewestelijke souvereiniteit op- ïsoif des É,mes", of dorst naar redding der zielen, H . van Haeringen; een Novelle D E BLAUWE
node van Overijsel zal saamkomen den 9en Juni
hield en de provinciën in h e t Rijk waren nog steeds van de mannen en vrouwen van den KAMEE door J. v, H . ; D E ARBEIDERSBEWEGING raking gekomen met de Oost, waar wij thans e.k. in de Plantage Kerk te Zwolle te 9J^ uur.
Hij verzoekt alle stukken voor die Synode,
opgesmolten, waren deze goederen van zelf REVEIL een niet geringe bekoring uit op het IN AMERIKA door Dr. J. R. Slotemaker de zulke groote bezittingen hebben f
Wij moeten in ons antwoord beknopt zijn. punten voor 't agendum, opgave van de namen
Bruine en LETTERKUNDIG OVERZICHT door J. C.
het eigendom van h e t Rijk geworden en christenhart.
Daarom slechts dit, 't welk echter, naar wij der afgevaardigden (met adres) vóór 22 Mei a.s.
van Dijk.
konden ze daarom ter vereenvoudiging van
hopen, toch duidelijk genoeg zal wezen.
*
te mogen ontvangen aan het adres van den
4. In dat van CHRISTELIJK VROUWENLEVEN:
de administratie en tot ondersteuning van •' Het »verslag* dat D R . A. Capadose, in bovenSedert Filips I I , Koning van Portugal gewor- eerstondergeteekende
een
MEDITATIE
van
Johanna
Breevoort
over
de amortisatiekas in deze kas worden over- genoemd werkje van 88 bladzijden, van zijn
den was, en den Hollanders niet dan bij oogNamens den Kerkeraad voor^,,.
gebracht. Bezwaar hiertegen kon ook van bekeering doet, vindt men er op p. Z()—78, of Spreuken 31 : 24; KRONIEK door A. D . ; H E T luiking toegelaten had hunnen handel te LissaDe Commissie ad hoc
HUIS
ZONDER
DIENSTBODE
d
o
O
r
A
.
V.
H
.
—
S
.
bon te drijven, hadden zij hun zinnen gescherpt
de zijde der Kerken niet bestaan, wanneer strikt genomen, op p . 36—61, want op p. 61
Ds. H . A. MUNNIKJR. Terpelkwijkpark 10
Over SCHOONMAAK EN MOT schrijft A. M.;over op de vaart naar Oost-Indië, waarvan de Porde verplichting, die vroeger o p de geeste- leest men: »Ik zou hier het bericht mijner beJAC. BOSCH
ONZE JONGENS . . . ONZE SOLDATEN ! A. v. H.—S.
lijke kantoren rustte, nu op 's Lands schatkist keering kunnen eindigen*. Feitelijk is het daar Mej. M. W. Maclainë Pont geeft er het slot van tugeezen schier een eeuw ongestoorde bezitters
B. DIJKSTRA.
overging, nl. om de predikantstractementen ook geëindigd; op p. 61—78 toch heeft hij het U I T HET LEVEN VAN EEN ARABISCHE PRINSES; waren geweest.
Zwolle, 11 Mei 1920.
over
zijn
broer.
Ontelbare
zwarigheden
schenen
deze
onderte betalen.
De bekeeringsgeschiedenis zelf vult dus niet Mej. H . S. S. EJuyper zet er in voort: WAT IK neming af te raden, totdat Cornells Houtman,
ZAG VAN DE VROUWENBEWEGING IN AMERIKA. die zich in Portugal opgehouden had om de Deputaten van de Gereformeerde kerken voor
Maar al is de bedoeling dus niet geweest meer dan 25 bladzijden.
de correspondentie met de H . Overheid brenCAPADOSE beschreef haar, toen hij in 1837 Van Mevr. J. M. Westerbrink—Wirtz is-er een geheimen van den Indischen handel machtig te gen ter kennis van de kerken:
deze goederen als bona vacantia door de
vers en A. v. I^-JT-S- vertelt er van wat zij in worden, zich aanbood. Hij was de eerste, die
te
CLARENS
in
ZWITSERLAND
woonde,
op
aanStaat te confisqueeren, toch is h e t gevolg
dat bij schrijven van 26 April 1.1. bericht is
BINNEN- EN BUITHNLANDSCHE BLADEN EN BRO- uit het Vaderland vertrok om voorbij de kaap
van dezen maatregel wel geweest, dat deze dringen van zijn vrienden aldaar, en voor hen CHURES gelezen heeft.
ingekomen
van Z.Ex. den Minister van Justitie,
de Goede Hoop te zeilen en verder in de
goederen nu ophielden afzonderlijk te be- in het Fransch. Een dier vrienden. Prof.
G.
Indische gewesten het geluk te beproeven. Hij dat de Gereformeerde kerk van StadskanaalPETAVBL te NEUCHATEL, schreef er een VOORstaan. Ze werden niet meer apart beheerd,
zeilde in het jaar 1595 met vier schepen uit, hem Pekelderweg, provincie Groningen, thans geREDE en een NASCHRIFT bij en het Fransche
maar in 's Lands schatkist gestort. E n ze werkje zag nog in 1837 te NEUCHATEL het licht.
te dien einde door een maatschappij van koop- constitueerd is als: »de Gereformeerde kerk te
Stadskanaal-Pekelderweg".
zijn daarin verdwenen. Zoo is d u s in 1808 ABRAHAM CAPADOSE, evenals IZAK DA COSTA,
lieden toegevoegd.
Op de lijst van de Gereformeerde kerken is
feitelijk geschied . waartoe de Nationale JOOD van geboorte, en te LEIDEN, waar hij
Dat
voorbeeld
werd
welhaast
door
vele
De Ethischen komen de laatste jaren, aldeze kerk geplaatst onder No. 930.
vergadering in 1798 besloten had, nl. om Medicijnen gestudeerd had, met DA COSTA onder
thans in ons land, niet tot vaster en meer in- anderen gevolgd, en schoon hij, na een reis
Namens Deputiten voornoemd,
deze goederen tot nationaal eigendom te het gehoor van BILDERDIJK gekomen, had, nadat vloedrijke positie. Eer kan, zonder onderschatting van ruim twee jaren, zonder eenig voordeel beH. BOUWMAN, secretaris.
verklaren. Alleen met dit onderscheid, d a t hij te AMSTERDAM als Doet. med. gevestigd was, van hun bedoelen, in het gemeen gezegd, dat haald te hebben, terug was gekomen, werd
Kampen^ 3 Mei 1920.
evenwel
niemand
hierdoor
afgeschrikt.
De
maatwaar de Nationale Vergadering deze goede- bij al meerder verdieping van zondegevoel en ze aan invloed in onze Kerken dierven. Ook
ren in een apart fonds wilde houden en schuldbewustzijn, onder bange zielsworsteling van Hervormde zijde begint men dit in te zien. schappij, die hêm had uitgerust, vereenigde zich
Vrye Universiteit.
de inkomsten wilde laten dienen voor in JEZUS zijn MESSIAS gevonden. Mèt DA COSTA
Zoo las men in het laatste nummer van de in het jaar 1598 met eene andere van geen
Men schrijft o n s :
minder
aanzien,
en
zond
Jakob
van
Neck
met
en
diens
vrouw,
werd
hij
den
20sten
October
•Vrienden der Waarheiid", of gelijk de officieele
nationale doeleinden, armenzorg en onderHet vraagstuk van de revisie onzer liturgische
acht schepen op een anderen tocht, dien hij
van 1823, na belijdenis van het Christelijk Gewijs, de goederen of effecten nu zijn over- loof, door Ds. EGELING te LEIDEN gedoopt. Dit titel van het blad is, in de Waarheidsvriena, met veel gelukkiger uitslag volbracht.
geschriften en de aanvulling van onze belijdenisgebracht in de kas tot delging van 's Lands alles en ook de zich in onheusche bejegeningen dit scherpe, maar alleszins juiste artikel:
schriften zal op de a.s.. Generale Synode ter
tafel worden gebracht.
schulden en daartegenover aan de schatkist uitende smart zijner naaste, aan het Jodendom
Het valt niet te ontkennen, dat de invloed der Een onzer lezers wenscht te weten wat men
De Classe Amsterdam vraagt: »om, met alde verplichting is opgelegd om de predikants- gehechte familie, wordt in: D E BEKEERING VAN ethischen in de laatste jaren aanmerkelijk in het verstaat door trtppelmaat.
tractementen t e betalen.
DR. A . CAPADOSE die zich, wat teekent, midden van onze Herv. Kerk is verminderd.
Door trippelmaat verstaat men een bizondere geheele en ongewijzigde handhaving van de
De Gemeente wil over het algemeen de ethische soort van dichtmaat, die weinig voorkomt, en Drie Formulieren van Eenigheid van de GereforNu kan het standpunt van den Minister, PoRTUGEESCH IsBAELiET uoemt, door hem zelf
prediking niet; noch in de steden, noch in de bij het lezen der verzen doet denken aan den meerde Kerken, de noodige stappen te doen,
de
meest
aangrijpende
wijze
beschreven.
Aanop
die dit voorstel aan den Koning deed,
doenlijk is inzonderheid wat hij vertelt van zijn dorpen; waarvan, zooals de volksmond zegt, vooral trippelgang van vlugge voeten. Veelal zijn de die zullen leiden tot nadere' formuleering van
voor onze rechtsbeschouwing niet h e t uit- broer, die, anders dan zijn overige familieleden, de oorzaak is, dat de ethische predikanten over regels zoo gesteld dat twee of driemaal dezelfde hetgeen de Gereformeerde Kerken in Nederland
gangspunt wezen. Beheer en eigendom hoewel hij met zijn gevoelens langen tijd aller- 't algemeen zoo'n „flauwe" preek geven; waarbij rijmklanken voorkomen in eiken regel. Elke tegenover opgekomen dwalingen, zeer bepaald
zijn hier verward. Omdat de Overheid minst instemde, toch op zijn sterfbed hem beleed ook 't woord „water en melk" nog al eens gebruikt »voet" bestaat dan uit drie lettergrepen waarvan ook tegenover de Ethische Richting, naar den
wordt.
Woorde Gods belijden".
deze goederen tijdens d e Republiek be- tik geloof in Jezus Christus, mijn Zaligmaker*
Zoo is de ethische groep èn in de katheder èn de middelste den nadruk heeft, b.v.
Ouderen van dagen vooral zullen deze voor*
heerde, waren zij n o g geen Overheidsop den kansel wel aan invloed afgenomen. Eertijds
Wat tronen en kronen ook loonen^ 't is stof
stellen met dankbaarheid toejuichen. De dwalingen
**
zoo oppermachtig, is zij nu bepaald zwak geworden.
eigendom, evenmin als h e t goed van een
ook der Ethische richting zijn niet nu pas aan
Bij wat ik zoo even noemde als een derEn het laat zich niet aanzien, dat er spoedig in
pupil het eigendom is van den voogd.
Het best zal zijn een voorbeeld te geven, de orde. Reeds in 1879 schreef Dr. A. Kuyper
deze
voor
de
ethischen
verbetering
zal
komen.
kenmerken
van
den
REVEIL,
zijn
»soif
des
Hetzij men deze goederen als eigendomToch wil men trachten weer wat vooruit te komen Het hier volgende is van den dichter Arntze- »dat de positie waarin de Gereformeerde Kerk
men der Kerk beschouwt, hetzij als stich- Imes'' en daarbij zijn drang tot de bekeering en daartoe is een Commissie gevormd, bestaande nius uit de vorige eeuw.
zich thans tegenover de dwaling bevindt, derook der JODEN of zooals het, mijns inziens min
tingen ten bate van de Kerk, in beide juist, in de taal van den REVEIL heet, >de be- uit de h.h. J. Gouverneur, pred. te Zierikzee,
H E T EOOSJE.
mate van 1618 verschilt, dat er meer in onze
gevallen had de Overheid niet h e t recht, keering van ISRAËL*, is het te verstaan, dat P. J. Molenaar, pred. te 's Gravenhage, prof. H. Th, Lief roosje! wiens bloosje een poosje maar staat; belijdenis dient beleden dan destijds, en dat ook
deze goederen, waarover zij alleen h e t be- voor de mannen en vrouwen van den REVEIL Obbink, hoogleeraar te Utrecht, C. J. van Paassen, JDat, geurig en kleurig, zoo schielijk vergaat;
de uitdrukkingsmanier en betoogwijs van het
pred. te Haarlem, prof. J, R. Slotemaker de Bruine,
heer voerde, in 's Lands schatkist t e stor- het boekje van D R . CAPADOSE evenzeer werd hoogleeraar te Utrecht en prof. A. J. de Sopper, Dat, bloeiend en groeiend, al stoeiend geplukt. toen reeds beledene door herziening verhelderd
kan en versterkt". (Revisie van de Revisielegende
ten. E r heeft dus wel degelijk in 1808 een geprezen als gelezen.
hoogleeraar te Groningen, die trachten zal om de Het jeugdige, vreugdige meisje verrukt!
In verschillende talen werd het dan ook al ethischen weer meer als één groep bij elkaar te Het glimmen der kimmen en 't klimmen der zon pag. 41.)
berooving van de Kerk plaats gevonden.
Uw schoonheid ten toon spreidt, zoo fraai
krijgen.
De dwaling door Dr. Kuyper bedoeld, kwam
Maar, en daarop dient wel gelet t e spoedig uit het Fransch overgezet.
De eerste vergadering daartoe is gehouden te
het maar kon. zijns inziens door de orthodoxie die >van den
De heer M. J. CHEVALLIBR, zoon van een der
worden, de overbrenging dezer goederen
kansel geïmporteerd is uit anti-Calvinistische,
Waalsche predikanten te Amsterdam en, als zijn Utrecht en volgens de courantenverslagen is deze Bij 't dalen dier stralen uw pralen heeft uit:
naar 's Lands schatkist had niet ten doel vader, zelf een man van denReveil, gaf er reeds bijeenkomst goed geslaagd, want er waren een Uw knopjes, uw topjes zijn de aarde ten buit. meest Duitsche academiën".
om de Kerken van haar inkomsten te be- in 1838 een HoUandsche vertaling van, voor 300-tal bezoekers en er is een vereeniging gesticht De winden ontbinden, verslinden uwe eer;
En om het doel te bereiken moest naar tweeeen Statuut, terwijl de bovenstaande Commissie
rooven, zooals d e Nationale Vergadering wier derden druk Dr. CAPADOSE zelf een VOOR- met
Door d'avond gehavend, verwelkt ge reeds wtèr. ërlei gestreefd worden: a. naar een juiste kennis
in haar geheel als bestuur is gekozen.
van de materieele en formeele bedoelingen der
wilde. Integendeel, deze inkomsten wer- REDE schreef, gedateerd 's-Hage 1865.
Ds. Van Paassen, pred. te Haarlem, heeft op de
Deze vertaling ligt thans in 6en druk voor mij. oprichtings-vergadering te Utrecht, welke door Zoo spoeien, na 't bloeien en 't groeien der jeugd. wettige Gereformeerden Synoden, die van 1618/9
den juist aan de predikanten verzekerd.
Zij bevat ook de VOORREDE waarmede de ± 300 personen werd bijgewoond, een inleidend De stonden, verbonden aan wereldsche vreugd. ingesloten; en i. naar de wederoprichting van
Het kapitaal verdween, maar d e rentelast
een nieuwe geestelijke Synode".
heer
CHEVALLIER den eerstendruk voorzag. woord gesproken en wel als volgt:
bleef. Daarom heeft men tegen dit besluit
Het leven, ons even gegeven, gaat voort.
Gode zij dank, >de geestelijke Synode, staande
van den Koning zich niet verzet. Want Teekenend ook daarin i s : »De bekendmaking
„Het is — zoo sprak de inleider — ,het is niet Door -stormen en wormen van droefheid gestoord. op de schouders van de Dordtsche vaderen,
der
bekeeringsgeschiedenis
van
een
Israëliet
is
de rente, die d e i S t a a t uitkeerde, was veel
door den Heiligen Geest bekwaamd en gegeheel iets anders dan dat iemand, in het te doen om een ethische partij te formeeren of \5'!i zaden en bladen, der maden ten pro^i,
grooter dan h e t kapitaal zelf zou hebben Christendom opgevoed, ruchtbaar zou willen een ethische richting in te slaan of een ethische Versterven en derven ook spoedig hun tooi.
machtigd, om over den Gereformeerden naam
te
beoefenen.
Geen
partij,
omdat
het
een
theologie
opgebracht. H e t geheele bedrag, d a t uit maken datgene, wat hij in zijn binnenste heeft
te beslissen", kan door de Kerken worden saampartij altoos om succes te doen is. Geen richting Geen muren verduren der uren geweld;
de geestelijke kantoren in 's Lands Schat- ondervonden" (p. 6).
gesteld, en dank zij de beoefening der Godomdat hij veeleer bedoelde het standpunt te ken^
Ook
vorsten
bezwijken,
kist overging, bedroeg in ronde cijfers niet
geleerdheid aan de school der Kerken en aan
nen te geven vanwaar wij uitgaan, dan den kant
**
Hoe trotschlijk zij prijken,
de Vrije Universiteit kan ook aan A^ va. A gemeer dan vijf en een half millioen.«) E n
Ik kan de lezing van dit boekje aanbevelen. waarheen wij willen gaan. Geen theologie, omdat
In spijt hunner wachten.
stelde voorwaarden worden voldaan.
wat de Staat toen aan d e Gereformeerde
Onder ons, Gereformeerden toch, wordt de er geen ethische theologie bestaat of z.i. ook maar
Voor 't woën en de krachten
bestaan kan.
predikanten als tractementen uitbetaalde, zending onder de Joden meer dan vroeger, ook De woorden: partij, richting, theologie zijn in Des tijds, die de roos en den eikenboom velt. Door ieder die verlangt om de waarheid die
naar de Godzaligheid is, te kennen, te verheldewas jaarlijks acht honderdduizend gulden. kerkelijk behartigd en aan haar kan de lezing samenvoeging met ethisch den spreker uit den
Indien de Staat met de betaling der trac- en verspreiding van D E BEKEERING VAN D R . A . booze. Hier passen alleen woorden als: zuurdesem,
Als dit versje nu overluid gelezen wordt zal ren en te versterken, zal met groote belangstelling
correctie, methode en bovenal beginsel. De verga- onze lezer zelf wel gevoelen wat trippelmaat is. naar den arbeid der aanstaande Synode worden
tementen h a d opgehouden en in stee daar- CAPADOSE ten goede komen.
uitgezien.
Maar bovendien, wijl de Gereformeerde religie, dering moest dan ook — zoo hoopte hij — geen
van de goederen der geestelijke kantoren
Vooral zij die den strijd voor de waarheid in
als de meest zuivere, niet minder een zich theologisch karakter dragen of in theologische
Nu
Mei
weer
in
't
land
is,
vraagt
>een
bejaard
aan de Kerken h a d teruggegeven, d a n
richten van het voelend- dan van het den- discussies verloopen'.'-iBedóeld was; de vraag onder lezer" hoe men toch van Meikersen kan spreken. de laatste veertig jaren hebben meegemaakt.
zouden' d e Kerken geen winst, maar ver- kend en willend- Ik op den God van de oogen te zien ofHet niet tijd werd een vereenl
Zeker, ook door de Ethisch-Gereformeerden
lies hebben gehad. Zelfs tegen een rente het Woord, den Eenige en Waarachtige, eischt ging tot versterking van het ethisch beglnselin het Hij heeft nooit kersen in de vrije natuur bij ons of de Gereformeerd-Ethischen die met Dr. De
in
Mei
zien
rijpen.
De
kersen
komen
gewoonlijk
van S pCt. zou de opbrengst van dit en het alzoo rechtzinnigheid in de leer en rein- leven te roepen. Met dit ethisch beginsel werd het tegen het eind van Juni en verder in Juli. Waar- Vrijer niet op negaties willen wijzen, maar het
beginsel bedoeld waarvan dr. D. Chantepie de la
>positieve rijke Evangelie willen uitdragen opkapitaal niet meer dan f 27S.000 zijn heid van wandel niet overschat tegenover diepte Saussaye uitgegaan was en in aansluiting aan hem om dan »Meikersen",
van zondegevoel en schuldbewustzijn, — kan, zoo de hoogleeraren Iz. van Dijk (^Groningen), J. H, Onze lezer heeft gelijk als hij zegt, dat Mei dat . . . van ons Christenen meerdere geestdrift
geweest.
uitga voor het eeuwige Koninkrijk Gods".
noodig, tegen onderschatting van dit laatste, Gunning Jr. (Amsterdam en Leiden), Chantepie de
H. H . K, de lezing van DE BEKEEKING VAN D R . A . CAPA- la Saussaye Jr. (Amsterdam en Leiden) en Valeton niet de Kersenmaand is, die komt later. Er is Zooals Dr. Kuyper het zegt is, het ons Gerefordan ook reeds vaak over getwist van waar
meerden wel wat duidelijker.
DOSE, die in de sfeer van den REVEIL brengt, (Utrecht), om van later komenden te zwijgen.
') VAN BEUNINGEN. Het Geestelijk Kantoor van deugd doen.
De spreker heeft getracht dit ethisch beginsel »meikersen" komt. 't Is misschien goed één gissing
mee
te
deelen
die
heel
goed
juist
kan
zijn
Delft blz. 319.
van de la Saussaye Sr., die naar zijn oordeel gedaan
»'tls om Gods heil'ge ordinahtiën
2. MEVROUW ADOLF HOFFMANN, TROUWEN
^) HoOYER, Oude Kerkenordeninge, blz. 489.
heeft wat Heinrich BuUinger gedaan heeft tegenover Daarbij komt, dat ik dusver geen betere verIn huis en Kerk, in school en Staat,
EEN
GELUK
?
Amsterdam,
W.
Ten
Have
voor^) VAN BEUNINGEN, a. w. blz. 310.
het Scholasticisme in de reformatische theologie, te klaring weet, en dat zij mij in der tijd is meeTen spijt van 's werelds remonstrantiëa
heen Höveker's Boekhandel.
^) a. w. blz. 301, 302.
karakteriseeren. Hij heeft aangewezen waarom en gedeeld door den heer E. Gerdes, den bekenden
Weer vast te zetten, 't volk ten baal".
5) a. w. blz. 19.
Dit boekje, uit het Duhsch vertaald, heeft in hoeverre de eerste mannen van het ethisch be schrijver. Hij was mijn voorganger aan de Heraut;
') VAN BEUNINGEN, a. w. Bijlage 2.
als ondertitel: ERNSTIGE VRAGEN AAN ONZE ginsel zich tegen rechtzinnigen zoowel als tegen ik volgde hem op. Dat was in 1880 en zal dus
Er zijn Gereformeerden die de ethische richting
vrijzinnigen hebben verzet. Zij wilden niet uitgaan dit jaar juist 40 jaar geleden zijn.
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van een begrip en hebben de theologie geplaatst
wel
willen beoordeelen naar hare beste verIk
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in
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katholieke Kamerlid MR. J . B . BOMANS in een op den bodem van het persoonlijk geloof.
is
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en
Mei
kersen"
eigenlijk
Er is na het heengaan van de oudere garde veel
Met Dr. De Vrijer zou bijv. wel samenwerking
vergadering van den bond van R.-K. Dienst
In hartelijken dank ontvangen lett. A. R. plichtigen, het vrouwenkiesrecht, al verklaarde veranderd, maar het ethisch beginsel is gebleven werden oudtijds veel verwisseld), 't Zou dus zien kunnen gezocht worden. De Viije Universiteit
op
kersen
als
welkome
verfrissching
in
den
heeten
en, naar sprekers meening, had het beteekenis ook
Harderwijk f 2.50.
zal de medewerking dezer broederen niet verhij er voor het Katholicisme veel van te ver- voor den tegenwoordigen dag. Maar zou het die maaitijd.
Ds. J. H . HOUTZAGERS, Voorzitter.
wachten, »de laatste schakel in de keten van beteekenis behouden en meer beteekenis krijgen,
Volkomen voldoet deze uitlegging niet. Maar smaden. Tot nog toe heeft deze inrichting niet
veel steun gehad van de Ethischen. Ook niet
Arnhem^ Velperweg 88.
krankzinnigheden, die bij de Fransche revolutie dan was het z.i. noodig, dat de voorstanders van wie geeft een betere f
van de voormannen. Dr. De Vrijer vraagt: »kan
begint", noemde. Wanneer de Christelijke vrou- het ethisch beginsel kwamen tot een zekere orgazu vere vroomheid gepaard gaan met een geheel
wen van deze haar verleende bevoegdheid ijverig nisatie, in welk verband herinnerd werd aan het
Een jonge lezer vraagt ten slotte:
gebruik zullen maken, verwacht ook ik daarvan woord van Thorbecke: ,Beginselen zonder organiIn het vers »De Torenwachter" komen o.a. ve rkeerd beginsel ?"
Dr. De Vrijer heeft schijnbaar geen kennis
niet alleen voor de Katholieke, maar voor al satie zijn wegwijzers zonder weg". Hij meende dat deze vier regels voor:
't noodig was dat de mannen en vrouwen van
genomen van enkele geschriften van Dr. A.
1. D E BEKEERING VAN D R . A . CAPADOSE. J . de Christelijke Staatspartijen ten onzent veel, ethisch beginsel zich met elkander beraadden over
Kuyper. Heeft Dr. De Vrijer »Strikt genomen"
tevens ben ik het wat de qualificatie der toe- de dingen • die noodig waren voor kerk en volk.
>Dit hoorde een dienaar van 't gerecht,
H. Kok — 1920 — Kampen.
gelezen, en »Revisie van de revisielegende"?
Die zich een koppel blauwe dagen
Met dit werkje zijn wij in de sfeer van den kenning van dit recht betreft, met den heer Natuurlijk wist hij wel, dat het uiterst moeilijk zou
Een paar citaten volgen hier.
BoMANS roerend eens.
Op Siegenbeek had toegelegd.
zijn geestverwanten te verzamelen en te vereenigen,
REVEIL.
»Als gij niet waart opgetreden, zouden wij
En 't wangeluid niet kon verdragen".
In de sfeer dier machtige Opwaking van het Ik schrijf dit omdat ik, nadat ik TROUWEN omdat er zooveel verschil van meening was. Maar de
de partij van Groen geheel in onze macht hebreligieus gevoel, die, in ZWITSERLAND in het EEN GELUK? had gelezen, in de N. R. Ct.^ de Commissie waarvan hij deel uitmaakte^ had een
ben gehad, maar door U richt ze zich weer o p ;
begin der vorige eeuw ontstaan, straks door zooeven genoemde qualificatie die M E . BOMANS poging gewaagd om tot een vereeniging, die een Wat wordt hier bedoeld vraagt hij.
bijzonder karakter zou dragen, te komen. Met
Bekend is onder ons het gezegde:» Een blauwe gij bezielt ze met nieuw leven".
Fransche en Waalsche predikanten ook tenvan vrouwenkiesrecht gaf, onder mijn oogen zeer
enkele voorbeelden uit de practijk werd het wen
Aldus sprak Dr. Chantepie de la Saussaye.
onzent kwam en hier, zooals A. PIERSON het kreeg. Toen, denkend aan de zonderlinge theo- schelijke, zoo al niet noodzakelijke van zulk een Maandag", wat beteekent een heel korten tijd
Dr. De Vrijer weet niet of is vergeten dat
m zijn OUDERE TIJDGENOOTEN schrijft, »zonen riën, die, ook ten onzent omtrent het huwelijk vereeniging aangetoond. Een nieuwe psrtljvormlng b.v. »Hij is er maar een Diauwen Maandag geVan één vader, maar van verschillende moeders in omloop zijn en waartegen dit boekje vlak had men niet op het oog. Van eenigen dwang ver- weest". Zoo ook hier in den tweeden regel. — de ïnachtschool" aan »de Klomp" met een
klomp werd »afgetrapt".
saarabracht.»
ingaat, verbond zich daaraan bij mij onwille- wachtte men geen heil. Alleen met geestelijke »Een koppe!" is hier: eenige.
Dr. J. H. Gunning schreef in 1905:
Wat Siegenbeek betreft, tot in het begin der
De REVEIL, die, over de > kerkmuren c heen, keurig de gedachte, dat ook deze theoriën, zij wapenen moest worden gestreden. Om stembussucces
>Wij kunnen de Vrije Universiteit eeren in
de hand deed reiken aan wie, uit welke protes- het dan niet de laatste, dan toch »'n schakel zijn was 't niet te doen. Volmaakt was spr. het eens vorige eeuw had men voor onze taal geen vaste
tantsche kerken ook, tot verdieping van schuld- in de keten van krankzinnigheden, die bij de met dr. De Vrijer, die in zijn onlangs verschenen spelling. Toen voerde de regeering die in, en de belangrijke wetenschappelijke en zedelijke
«De Gereformeerd Ethischen" gezegd heeft, dat het droeg de vaststelling van de spelling enz, op krachten door haar oprichting en instandhouding
gevoel en zondebewustzijn waren gekomen, maar Fransche revolutie begin.!"
onze taak is in de historisch gegeven groepen der
•^et dit afzien van wat »verdeelde* en enkel
Nu weet ik ook wel, dat men met zulke on- kerken tegen de doode orthodoxie te strijden niet aan twee taalgeleerden, Siegenbeek en Weyland, vertegenwoordigd. Maar haar den begeerden
zien op dat waarin men in >één was<, bij zijn willekeurige gedachten-verbindingen voorzichtig met booze woorden, maar door de betooning van die boeken en voorschriften gaven waaruit men effectus civilis toe te staan, zou insluiten de
de spelling kon kennen. Voortaan mocht in erkenning, dat wij feitelijk de openbaring Gods,
Veronachtzaming van de historische ontwikkeling moet zijn. Maar op deze, na het hooren van de kracht van het Evangelie.

#f(ïtteele gerit^ten.

Wi be $erfi(.

