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Natuurlijk is het „wie" hier niet in strijd met
het „wat". Het „wie" draagt het „wat".
Begrijp mij goed, zegt Stanley Jones: „Het „wat"
in het Christendom is niet onbelangrijk. Altijd weer
zullen er om Hem heen leerstellingen ontstaan.
Wij kunnen niet zonder leerstellingen. Maar ik
acht het va.n zOiO groot belang, dat wij zuiver
in de leer zijn, dat ik vraag, dat elk onzer dogma's
telkens weer bezien wordt in het stralend licht
van Zijn persoonlijkheid en telkens weer gesteld
wordt onder de tucht van Zijn levende Geest.
De eenige plaats waar wij onze leer zuiver kunnen
houden is in het licht van Zijn aangezicht. Diaar
worden dwalingen openbaar, d a a r , maar nergens
anders".
Het Indische Christendom zal hetzelfde zijn als
het onze, omdat het hart er ,van dezelfde Christus zal wezen; maar het zal anders gekleurd zijn.
De Indiër zal Christus zien, zöoals Hij komt langs
de Indische heerweg. Die Christus zal hem verlossen van de ontzettende nachtmerrie der misschien acht millioen reïncarnaties, die volgens het
Hindoeïsme noodig zijn om God te bereiken.
„Wanneer ik mij nu voorstel", zegt Stanley Jones, „hoe de mensch zou zijn die voor ons het
type zou wezen van de echt Indische Christen,
dan rijst de figuur van Sa:dhu Sundar Singh voox
mij op. Zooals hij daar staat in zijn in lange
plooien neervallend geel gewaad', de voeten in sandalen, zonder eenig aardsch bezit, met een gelaat
dat straalt van rust en vreugde, is hij geheel een
figuur uit het Nieuwe Testament. HieT zien wij
het Christendom in een zuiver Indische voim.
Wanneer hij naar Europa gaat, is geen zaal ol
kerk groot genoeg voor de menschenmenigte die
hem wil hooren. Wanneer zij naar hem luisteren,
hooren zij klanken, die onze onrustige hedendaagsche samenleving nieuw schijnen; die een leven
vertolken, waarin de suprematie van de geest toit
werkelijkheid is geworden, dat rust en harmonie
gevonden heeft, en zich volkomen heeft overgegeven aan de Christus die langs de Indische wegen
gaat.
Terecht is er gezegd: „De laatste commentaar
opi de evangeliën kan niet geschreven wo-rden,
vóór Indiö tot het Christendom is overgegaan"."
Tenslotte schetst Stanley Jones „onze schoone
taak in Indië" aldus: „Zelf hem kennen, anderen
tot Hem leiden, ons dan terug trekken — niet
noodzakelijkerwijs ons uit hun land teTUgtrekken,
maar in elk geval ons in geestelijke zin terugtrekken — en Indië met Christus alleen laten:
Hij en Indië moeten de verdere weg alléén gaan".
En hij eindigt met d'e juichtoon: „Indië begint
te wandelen met Christus die gaat langs de Indische wegen. Een triomftocht zal het zijn".
Moge zijn verwachting niet beschaamd woerden.
Als hij juist ziet — God geve het! — dan kunnen
v/e ons nauwelijks voorstellen welk een groot
werk God bezig is te werken. Steune ons gebed
al die mannen, ook in ons Nededandsch-Indië,
die trachten aan de Indiërs Christus te laten zien
in al Zijn heerlijkheid en verlossende zondaarsliefde.
VELDKAMP.
DIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEYEtl.

De Landbouw.
In 't algemeen neemt in de laatste jaren de welvaart van ons volk belangrijk toe. Ondanks werkloosheid en uitvoerbelemmeringen bloeien industrie
en handel, en de aan de arbeiders betaalde loonen
weerspiegelen den goeden gang van zaken.
In de landbouw is het echter groaidig mis en
ondanks de goede technische positie laten de economische resultaten zeer veel te wensöhen.
Niet enkel de winsten der bedrijfsleiders maar
ook de loonen der arbeiders bevindeai zich over
't algemeen beneden een redelijk pieil. Een bijzoiider kras staaltje geeft wel een publicatie in ,,Het
Volk" waatvan hier een stukje volgt.
Op Walcheren zijn als regel de loonen der fandarbeiders des zomers i lï^ per week, van losse arbeiders soms f 2.50 por dag, 's winters zijn de weekloonen f9. De wesktijd is 's zomers 10 en II en
's winters 9 uur per dag. Bij aardbeien- en bessenplukken komt veel kinder-arbeid voor, deze verdienen 50—75 cent per dag. Vrouwen werken mee voor
bieten- en aardappelrooien en verdienen f 6—f 8 per
week.
Op Scliouwen-Duiveland zijn de loonen te Burgh
en Haamstede het beste, ze zijn 's zomers i 2.25—
f2.60 per dag, 's winters f2; elders op het eiland
zijn ze f 2.25 en f 1.75 per dag. De werktijd is des
zomers 11 uur en 's winters 8 a 9 uur per dag. In
het westen van Schouwen komt vrouwen- en kinderarbeid weinig voor; zlj verdienen fl—f 1.25'per dag.
Bij het bessen-plukken stijgt dit tot f 1.75; elders,
waar meer vrouwen- en kinderarbeid wordt ve:Ticlit,
verdienen deze hoogstens f 1.50 per dag.
Op Tholen is liet loon van een landarbsider 25
cent per uur, bij aangenomen werk in de bieten, enz.
is het wat hooger. 's Zomers wordt 10 uur por dag
gewerkt, 's winters een paar uur korter, bij slecht
weer in het geheel niet, zoodat de losss arbeiders
dan zonder verdiensten zijn. Hier komt buitengewoon
veel kinderarbeid voor, vooral „in de uien"; wie
„Onnoozele kinderen" van A. M. de Jong heeft gelezen, weet wat dit voor de kinderen beteefeent.

Van St. Maartensdijk deelt men nog mede, dat nen, dat het maar verstandig is, ook de „Kerkeoveral waar
daar de loonen van vaste arbeiders f550—1650 en lijken" aan de staatsruif te laten. Daar zullen ze
lijkheid geop
van losse arbeiders f 500 per jaar zijn. üolc Iiier zich den dood eten. Ze meenen opgemerkt te hebin een Bijzi
komt, evenals elders, vrouwenarbeid veel voor, waar- ben, dat er in ons kamp- meer aandaaht gegeven
geven word(
door de loonen der mannen gedrulrt v/orden, terwijl
geerd. Ik h
juist weer door de lage loonen der mannen, vrou- wordt aan de vraag wie het onderwijs betalen
Urk gebeurd
wen en kinderen mee naar het land moeten, om zal dan aan de vraag, hoe het onderwijs ziooi goed
gezet in ee
het te lage loon van den man aan te vullen. Vrou- mogelijk zal worden gemaakt. Daarom willen velen
werden er \
dan ook de Bijzondere Schoiol aan een ander front
wen verdienen hier tot f 1.75 per dag.
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Als vijfde gevaar noem ik het genieten van de beginsel in de Openbare School^ zou worden bindie verdoo'
subsidie zelf. 't Is ééii van de dingen, waarop' nengedragen. Moet dat dan gaan tegen den zin
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