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stonden zij niet voor de Kwestie: zijn d e Ond'er• LVIaar wel waarschuwt het, dat toenadering tot het
zoekvragen voor verbetering v a t b a a r ?
wereldlijk recht ons van eventueelen achterstand niet
Daarop zouden denkelijk allen wel l>evestigend zal afhelpen, maar juist aan geduchten achterstand
hebben geantwoord.
• zal helpen.
Maar dit was het, waarvan zij zich rekenschap
Bij het wereldlijk recht is de afstand tusschen den
hadden te geven: zijn die vragen gescliikt voor rechtsnorm en den zedelijken norm als het ware tasthet doel? Zijn zij duidelijk?
baar.
E n daarover bestond geen verschil van meening.
Dat kan bijna niet anders. Het wereldlijk recht gaat
Tegenover de kritiek „ons aller moeder": inmiers slechts over uiterlijke maatschappelijke handeonduidelijk, onwetenschappelijk, ondoelmatig enz. lingen.
stellen wij: voldoende duidelijk e a inderdaad doel'Maar.' in de kerk liggen rechtsnorm en zedelijke nonn
matig.
;
veel dichter bij elkander. Zij zijn door elkander hoen
Noemt „ons aller moeder" z e : onwetenschap- geweven als twee gouden draden.
'
pelijk, wij noemen z e : niet-wetenschappelijk, wat
Dat maakt het kerh-echt zoo anders, van zooveel
een heel groot onderscheid is.
hooger kwaliteit dan het wereldlijk recht.
Zulke vragen mogen niet weteasdiappolijk zijn.
En zouden we dan iets van lager© kwaliteit moeten.
Over d e rechtzinnigheid van een dienaar des invoeren om de hoogere kwtüiteit te yerbeterea?
Woords heeft in laatster instantie niet d e w e E'aarenboven — en dit dost alles at:
Hot wereldlijk recht ligt op het terrein der alget e n s c h a p , maar de k e r k te oordeelen en de
kerkelijke vergaderingen bestaan niet enkel uit meene, het kerkelijk recht op dat der bijzondere geTv'etenschappelijke menschen.
nade.
Indien men dan met beginselen van wereldlijk recht
Hebben de auteurs van „ons aller moeder" het
ons zelf niet voorgehouden: „Maar wat d e kern het kerkelijk recht zou willen verbeteren, zou dit neeren het wezen v a n d e zaak betreft, is ieder mee- komen op een korroktie van de bijzondere door do
'
levend Gerefoj-meerde tot oordeelen bevoegd, ©n, algemeeno genade.
Men zou twee terreinen vereenigen, die gescheiden
inzooverre hem nog dingen duister zijn, tot onderzoek verplicht. Wij hebben in onze kerk geen moeten bhjven.
En zoo zou het eigen karakter der kerk worden
„leeken"." (bl. 5).
miskend.
,'
HEPP.
Dat deze vragen niet wetenschappelijk zijn ingekleed, mag niet anders d a n aJs een bijzondere
C o r r e s p o n d e n t i e . Ons wordt in zake Kerkeverdienste geroemd.
De vijf predikanten eóhter geven in de p'laats lijk Leven zooveel ,gevraagd en toegezonden, dat wij
yan de streng door hen afgekeurde Ondèrzoek- in de onmogehjkheid verkeoren op alles van bescheid
\Tagen aanwijzingen voor 'juister formuleeringen. te dienen. Wat we kunnen afdoen, hopen wc af te
Laat ons eens zien of die inderdaad beter zijn. doen, maar dan na de Synode.
H.
- :s Ook een Juriflissh Geïaar ?
IL

GEESTELIJKE ADVIEZEN.

Van juridische zijde zocht men het denkbeeld te
propageeren, dat er in ons kerkr«;ht zulk een achterOmdat er geen graan was, heeft de molen dezer ru.stand is.
briek gedurende een weak of drie stilgestaan. Doch nü
Regelen, waaraan het wereldlijk recht reeds lang heb ik weer wat te malen.
is ontgroeid, zouden door het kerkelijk recht nog worOnze lezer D. te V. zond me de vraag, of hét een geden aangehouden.
reformeerde kerk geoorloofd is een kerkgebouw te verIets daaivan kUnkt ook door in de brochure „Ons j koopen aan vrijzinnigen voor de uitoefening van hun
aller moeder", welke nog w«I meer beweringen aan- „godsdienst".
'k Voel me altoos wat huiverig tegenover vragen over
gaande het kerkelgk recht uit, die niet kunnen worwat mag en niet mag. Natuurlijk niet, omdat ik tegen hot
den onderschreven.
iMaar te dezer zaks zegt „Ons aller moeder" (bl. 11): stellen van dergelijke vragen op zich zélf bezwaar heb.
Integendeel, 'fc Denk, dat heel wat christenen ze zich veel
„Onze Kerkenorde is eeuwenoud, ea opgesteld in een te weinig stellen. Wie ernstig begeert in alle dingen
gansch anderen tijd dan de onze. Men dacht in dien
Gode welbehagelijk te wandelen, ontkomt er niet aan.
tqd over sommige rechtsbegrippen anders dan wij', en de Want het is nu eenmaal niet anders — de Heere onze
Kerk zelve stond in eene andere verhouding tot het God heeft ons Zijn wil nu eenmaal niet bekend gemaakt in
burgerlijk recht dan wij. Een Kerkorde, thans opgesteld, den vornr van een lijvig wetboek, dat we slechts bij
zou zeer zeker (evenals een herziene liturgie) op som- artikel zooveel en letter die hebben op te slaan om te
weten wat ons in elk bizoüder geval staat te doen of te
mige punten esn ander beeld vertoonen."
laten. Hij trok in zijn heilige Wet slechts de hoofdlijnen
'Men zou bijna vragen: herinneren de. heeren zich niet, waarlangs de liefde tot Hem en den naaste zich heeft te
dat onze thans geldende Kerkenordening nog slechts bewegen, hier en daar nog wat verbizonderd in de heilige
twintig jaar oud is en dat op de Synode van Utrecht historie en in bepaalde geboden. Duidelijk genoeg om
in 1905 de Kerkenordening van Dordrecht zóó grondig
niet in verlegenheid te laten, wie waarlijk door de liefde
is herzien, dat wij, als we ons juist willen uitdrukken, wordt geleid, en, naar 't vermaan des Apostels, biddend
niet meer spreken van de D'ordtsche Kerkenordening? de geestelijke zinnen oefent in het „beproeven wat den
Er bestaan nog wel uitgaven, waarin beide, de Dordt- Heere welbehagelijk is". Maar toch ook niet zóó duidelijk,
dat we bij eiken twee- of driesprong aanstonds onmiddelsche en de Utrechtsche Kerkenordening artikelsgewijze lijk het pad onderscheiden dat we óp moeten.
onder elkander zijn afgedrukt.
Daarom is onder ernstige christenen de vraag, of dit
Vergelijkt men beide, dan ontdekt men, hoe ingrijr
of dat al of niet naar Gods geopenbaarden wil is, niets
pend het onderscheid is en hoe al wat niet meer op ongewoons. En kunnen we bij biddend onderzoek en naonzen tijd past is geschrapt en Boor nieuwe bepalingen denken met een zaak niet in 't reine komen, dan is er
is vervangen.
niets tegen, dat we voorlichting zoeken bij elkander.
Doch daarbij dreigt dan velerlei gevaar, waarvoor èn
Deze oppositie tegen de Kerkenordening is dan ook
wie voorlichting geeft èn wie ze ontvangt, de oogen terniet billijk.
En nu deed men van juridische zijde het uitschijnen, dege open moet houden.
Bü den eerste het gevaar, dat hij niet voldat do achterstand in het kerkelqk recht het best kon
doende rekening houdt met allerlei omstandigheden, die
worden ingehaald door zich op sommige punten te voor het te geven antwoord van beteekenis zijn, en met
konformeeren aan het wereldlijk recht.
het feit, dat het niet altoos voor allen hetzelfde kan weIMaar ondersteld al, dat er in het kerkelijk recht zen, wijl ook — denk aan Rom. 14 :14 — van iemands
van achterstand zou kunnen worden ^gesproken, dan conscientie afhangt wat hem in een bepaald geval al of
heeft het toch weinig aanlokkeiijks zich te spiegelen niet geoorloofd is; en bij den ander, dat hij aan het
aan het wereldlgk recht, want er bestaat een communis oordeel van wie hij zijn vertrouwen gaf, méér waarde
hecht dan het hebben mag, en er zich door ontslagen
opinio, dat daar de achterstand enorm is.
acht van aUe verder pogen om eigen inzicht en overHet wereldlijk recht laat maar al 'te dikwijls het tuiging te winnen.
rochtsbesef onbevredigd.
Ik zeg dit niet, omdat de bovengestelde vraag deze
Eenigo maanden geleden kwam voor de rechtbank gevaren, naar m'n oordeel, in bizondere mate meeeen zaak voor tegen iemand, die bij Kees Boeke, den brengt, maar alleen omdat ze, als vraag naar wat gebekenden Tolstoiaan, fietsen had ontvreemd. De man oorloofd is, me daartoe gereede aanleiding gaf.
Overigens behoort ze zeer stellig tot die vragen waarbij
bekende, dat hij dat niet zou gedaan hebben, wanneer
hq niet wist, dat Kees Boeke uit beginsel tegen zulke het niet vergeten mag worden. Want ze is er niet eene,
misdrijven geen aanklacht indient. Do man werd vrij- waarop het juiste antwoord zoo maar voor de hand ligt.
gesproken, want er was geen aanklager. De rechter En ik geef m'n oordeel dan ook voor beter.
Het komt me voor, dat we bij de beantwoording ervan
kon niet anders. Hg hield zich aan do wet. Maar terdege goed moeten onderscheiden tusschen wat we bij
het rechtsbesef komt er tegen op.
dergelijke vragen zoo licht dooreenwarren: gevoels-overOud-minister Heemskerk wees er in een van z^n wegingen, en gronden, ontleend aan Gods geopenbaarredevoeringen dezer dagen op, dat er tegenwoordig den wil.
Voor het gevoel hgt er natuurlijk iets pijnlijks in voor
een neiging bestaat tegen zware misdrijven ongeëvonredigd lichte straffen op te leggen. D'aarmee sprak hij een kerkeraad en voor een Gemeente, een gebouw, dat
uit, wat het rechtsgevoel van tienduizenden in ons men oorspronkelijk bestemde voor de bediening des
Woords, waarin men wellicht jaren-lang saamkwam om
land hun reeds had ingegeven.
geestelijke opbouwing te zoeken, en waaraan allerlei lieVrouwen, die om gewetensbezwaren haar stemplicht felijke herinneringen van geloofs-sterking en zielsvreniet hadden vervuld, werden bq tientallen tot geldboete kwikking verbonden zijn, te zien overgaan in handen die
veroordeeld. Een dor rechters gaf te kennen, dat hij het in dienst zullen stellen van de propaganda des onhet wel hard vond, maar te zijner verontschuldiging geloofs.
Een kerkeraad zal daartoe stellig niet spoedig besluivoegde hij eraan toe, dat dit niet lag aan den rechter,
ten. Bij keuze, zal hij zulk een overtolhg geworden gebouw
maar aan de wet.
En hoe in geval van „suspicie" naar wereldlijk recht zeker oneindig liever afstaan voor een of anderen tak
van christelijken arbeid en zelfs voor een of andere maatkan worden gehandeld, wordt uit sommige feiten open- schappelijke bedrijfsonderneming. Oók al zou dat op
baar, die het uiterst gebrekkige van het wereldlijke eenige geldelijke schade voor de gemeente komen te staan.
recht haast uitschreeuwen.
, :
Maar dat het, als daarop, in verband met plaatselijke
Nu zeggen we niet, dat dit s;oheel verholpen kan omstandigheden, zoo goed als geen kans bestaat en alle
worden.
:
pogingen in die richting mislukten, ongeoorloofd zou

zijn zulk een kerkgebouw te verkoopen aan een vrijzinnige
vereeniging, die er godsdienstoefeningen in gaat houden,
zou ik niet durven zeggen.
Reeds niet om de konsekwenties. Die consekwenties
zouden toch meebrengen, dat een Gereformeerde Gemeente zulk een gebouw evenmin zou mogen verkoopen
aan eenige corporatie wier doel en streven, om principieele redenen, haar v o l l e instemming hadden. Ik denk
b.v. aan een Hervormde of een Ghr. Geref. gemeente.
Natuurlijk denken we er niet aan, die op één lijn te
stellen met een moderne vereeniging. Maar als men een
kerkeraad bij verkoop van een kerkgebouw verantwoordelijk acht voor 't gebruik dat de kooper ervan maken
zal, maakt een méér of minder hier toch geen principieel verschil. Dan zou een kerkgebouw zelfs voor geen
bedrijfsonderneming verkocht mogen worden, indien b.v.
te verwachten was, dat het in dienst zou komen van ontheihging van den Dag des Heeren.
En het eind zou dan kunnen zijn, dat men voor de
keus kwam te staan, zulk een gebouw óf af te breken èf
leeg te laten staan. Is een gemeente nu rijk genoeg om
dat te doen, dan kan ze daartoe besluiten. Maar anders
wordt het toch een ernstige vraag, of het haar vrijstaat
zulk een bezit geheel of voor een goed deel te vernietigen.
Intusschen zal men al deze consekwenties, om 's Heeren
wiUe en in vertrouwen op Hem, moeten aanvaarden, als
een kerkeraad, bij verkoop van een kerkgebouw, geacht
moet worden verantwoordelijk te ziJn voor wat de koopei
er mee doen zal.
Om die vraag draait de geheele kwestie.
En die zou ik niet bevestigend durven beantwoorden.
Op maatschappelijk terrein laat men dezen regel nergens
gelden. Voor een christen zou het dan ook schier onmogelijk worden handel te drijven. De verantwoordelijkheid
voor wat een kooper doet met het gekochte laten we
overal voor rekening van hem-zelf, al zal de naastenliefde hier soms een woord van waarschuwing eischen.
En in het geval waarover onze vraag gaat, ware dat
stellig op zijn plaats.
Doch overigens blijft de zaak een zaak van zuiver
maatschappelijken aard. Of een kerkeraad of een particulier den koop sluit maakt hier geen verschil.
Doch, zooals ik zeide, ik geef m'n oordeel voor beter.
V
F.

OPVOEDING EN 0KDEBWIJ8.
„Splune, spinne, LiesRen."
Er bestaat een aardig en tegelqkertijd eigenaa-rdig
achterhoeksch versje, dat aairvaagt met de woorden, die hierboven staan. Het luidt in zijn geheel;
ypinne, spinne, Liesken!
Eiken dag un diesken,
Spins du neet, zoo hefs d u neet
Zoo krigs du ok in oew kisken n e e t l i )
Het is een eenvoudig en simpel versje, maaier spreekt levenswijsheid in. De oude gewoonte,
dat een meisje h a a r eigen uitzet moest spinnen,
om zoo tegen haar huwelijk h a a r kleerkistje goed
gevuld te hebben, was inderdaad nog niet zoo
kwaad. En d e gedachte, 'dat een goede huisvrouw
haar eigen huis in h a a r geheel moest kunnen verzorgen, was onzen voorouders lief.
Er is in onzen tijd meermalen reden, om te
vragen, of we niet wat lieel ver van dien ouden
tijd af leven.
Het staat natuurlijk v a n te voren vast, dat er
in de laatste tientallen jaren heel wat is gewijzigd,
dat er toestanden zijn te constateeren, die mem
voorheen zoo niet kende, dat e r 'cloor het leven
ook aan onze meisjes eisdhen gesteld worden, waarvan men vroeger niet droomde, — m a a r toch dit
alles neemt niet weg, dat één b e p a ^ d e zijde tm
het leven ook heel veel uit het oog wordt verloren.
Dat is deze: er kunnen uitzonderingen zijn, maar
in 't algemeen genomen moeten we nimmer vergeten, dat de Schrift nog steeds d e beste psychologie geeft van de vrQjiw. En volgens mijnBybel
is de xrouw toch in d e eerste plaats erop aangelegd om huisvrouw, om moeder te zijn. Hoe zeer
trouwens ook d e vrouw h a a r best doet anders te
willen schijnen, in het diepst van h a a r hart is
zij toch degene, die zich begeert te geven, en die
haar moederlijke drift begeert uit te leven. Ook
psychologisch gezien is dat vooralsnog een n1et te
loochenen feit. Immers zoolang, alle redenaties teo
spijt, een meisje gaarne met poppen speelt, zoolang een bakvischje een mager poesje of een ongelukkig mormeltje van een ^traathondje vertroetelt,
zoolang zij zich intuitief "geeft voor wat h a a r zachte hand vraagt en haar intuitie — zonder redeneering — juist behoeft, zoolang ondanks alle theorie in het diepst van de meisjesziel leeft de vraag
om zich te mogen geven, — zoolang krijgt onze
Bijbel ook in de practijk steeds weer gelijk.
En nu willen we niet zeggen, dat het niet nuttig is en goed, dat onze meisjes wat leeren, dat
ze zelfs veel leeren. In de eerste plaats toch eischt
de samenleving in onzen tijd iets anders dan voor
eenige tientallen van jaren, en ten tweede is er
een zekere maatschappelijke ontwrichting, waardoor
veel meisjes langen tijd, en soms ook voorgoed
ongetrouwd blijven. Enkelen zijn er ook ongetwijfeld, die, door een bizondere levensleiding, zei»
een soort levensroeping kunnen vinden, zóó, dat
zo straks niet meer n a a r het huwelijk begeerenMaar dit alles is geen regel. Regel is het, •^at
onze meisjes gaan trouwen. Ik heb geen statistischf
gegevens bij de hand, maar ik zou wel haast durven
zeggen,d at ook van onze meisjes, die academisch ge^) Zio „Bij ons, in. 't land dor Saksars", üitg. .Ruys' 'I. U;
Utrecht, pag. 229.
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