t?8
houdbaar". Dit oordeel treft niet slechts die terzijde
gestelde phrase zelf, m a a r ook de, ondanks h a a r verwerping in '93, nadien nog vaak vernomen repetitie
ervan. Zeer ernstig is het betoog aan het slot, waar op
•, het geweten van de kerken een beroep gedaan wordt,
' om niet langer tegen te houden wat naar eerlijke uitlegging van de sprake der geschiedenis een r e c h t s e i s c h is voor de Theol. School.
Vervolgens schrijft „Fidelisquidam" een fijn duitsch
vers: Vita Nuova; geeft L. D. een artikel, weldoordacht
«n goed van paraenese, over „Een gevaarlijk boek";
wordt door B. onder den titel „Theoon Agora" een epos
van 4 blz. gegeven, dat in hexameters een stoute fantasie ver-woordt (!) omtrent een professorenvergadering,
handelende over het promotierecht. De spot is goedmoedig, en de ironie laat ruimte over voor de hypothese
van een betrdand oog in des dichters aangezicht.
Ernstige studie geelt voorts de heer v. M. (blz. 124 v.v.)
over de geslachtsregisters van den Heiland. Daar
over is al jarenlang gedacht en geschreven. Het is den
schrijver gelukt, nieuwe gezichtspunten te vermelden
en een standpunt daartegenover in te nemen. Ironisch
— en feitelijk waardeerend — handelt „Trigoon" over
het hospitium. Daarna geeft S. V. een artikel over
^v/ „Doleantie en Kamper studentenwereld". In dit artikel
' zijn verwerkt verscheidene brieven met informaties, die
de redactie op h a a r verzoek ontving van hen, die vroeger te Kampen hebben gestudeerd, in de dagen der
'doleantie. Daardoor is ook dit artikel van groote historische waarde. Nadat voorts een onbekende een geestig
en vroolijk poëem gegeven heelt uit „Sint Niklaas' rijma r c h i e f 1935", in welk gedicht een legende — meer
«iet — op zeer goede wijze tot vermaak des volks wordt
uitgewerkt, geeft tenslotte één van de oud-leerlingen
van den oud-lector Dr J. J. Esser, blijkbaar Ds D. van
Dijk, een zeer vriendelijk stuk over Dr J. J. Esser. De
typeering is geheel en al, zooals wij dat van D s van
Dijk gewoon zijn.
Tenslotte volgen nog de Varia, waarvan enkele zeer
goed en ook enkele zeer onrechtvaardig zijn.
Ons saamvattend oordeel is nu wel duidelijk. Er is
een a l m a n a k gegeven, die met name ook door zijn
actualiteit van blijvende waarde is. Voor de bestudeering
van de geschiedenis der Theol. School, en voor de kennis van den doleantie-tijd heeft het boek blijvende beteekenis. Vermelden wij nog 'enkele uitnemende portretten van: Dr J. J. Esser, van den senaat van het
Studentencorps, en van den Rector der Theol. School.
K. S.
Kalender 1936.
Uitgave van „Pro Rege".
Het hoofdbestuur van de Nationale Vereeniging „Pro
Rege" zooid ons een exemplaar van den kalender 1936
ter aankondiging. Het boekje wil dienstbaar zijn aan
het verspreiden der christelijke beginselen in de weermacht. Daarom, vermelden wij gaarne dat het tegen
den prijs van 10 cent verkrijgbaar ia biji den secretaris
van de vereeniging, N. A. Schuman, Catharine van
Glevelaan 32, Amsterdam-Z. Het is een kalender in den
vorm van een zakagenda, 5e jaargang. Een openingswoord van Ds Hagen, een uittreksel uit de statuten der
vereeniging, berichten inzake de vereeniging, haar
orgaan, het Militaire Tehuis, h a a r organisatie, aardige
spreuken en teksten boven de maanden, en verder
verschillende gegevens inzake Militairen Bond, christelijke vereenigingen van officieren en onder-officieren, marine, landstorm, militair verband, kerkelijken
arbeid en allerlei praktische raadgevingen voor het
militaire leven. Wij vinden het een bizonder aardige
gedachte dit boekje uit te geven en bevelen het aan
gegadigden ten zeerste aan.
K. S
„Wij Jonge Vrouwen".
Bosch & Keuning — Baarn.
Dezer dagen ontvingen wij het eerste nummer van
den 18en jaargang van het tijdschrift „De Jonge Vrouw",
dat met het begin van dezen jaargang herdoopt is in
„Wij Jonge Vrouwen". (Uitgave van Bosch & Keuning,
Baarn). Het geeft een foto-reportage van de netten-

boetsters in Scheveningen, een nieuw vervolgverhaal
„Liefde en Crisis", een rubriek: „Ik ging op bezoek
bij...", verzorgd door den fotograaf Piet Marée (interieurfoto's van en tekst over een modern landhuis).
Mary Pos geeft een artikel over vrouwenarbeid in Portugal. Dra. M. G. Schenk schrijft over de vacantiedagen, die een aantal vrouwen van werkloozen genoten
hebben in het oude Stiftshuis te Weerselo. Voorts noemen wij nog het artikel: „God, midden in de crisis",
„Het huis mijns Vaders", een novelle van Jan letswaart,
de rubriek „Kleeding", met foto's. Knutselen met kleuters. Modesnufjes. Naast vele mooie handwerken en
fleurige recepten bevat dit Octobernummer als speciale
attractie een teekening van een betooverde keuken,
waar de lezeressen de fouten uit mogen halen (prijzen
voor de winnaressen).
Het tijdschrift spreekt me niet aan in zijn conlessioneele onderstellingen. Maar het is goed uitgevoerd.
K. S.
Ster-Serie, uitg. 6. F. Callenbach, N^kerk.
We ontvingen:
. W. G. V. d. Hulst, J a a p Holm en z'n vrinden, 8 1 e ^
85e duizend (235 blz.).
Rie van Rossum, Jetje uit het huis (156).
K. Norel, Land in zicht, (176).
J o Kalmijin—Spierenburg, De club van Bommeltje
(180).
A. M. de Moor—^Ringnalda, Mien en Eefje (135).
Jilles Limburg, J e durft niet (153).
Mary Pos, Toen de zee over het land kwam (153).
Al dez© werken zijn verschenen in de „Ster-Serie"
der firma Callenbach. Deze serie wil jongens- en
meisjesboeken geven.
Inzake jeugdboeken moeten wij' voor een deel nog
onzen eigen weg vinden. E r zijn er biji deze reeks, die we
vaji onjuiste praemissen inzake de vraag, wat christelijk is, en wat dus uit het christelijlk beginsel opgebouwd kan worden, achten uit te gaan, en die we dus
niet kunnen rekenen tot christelijke jeugdlectuur in
t h e t i s c h e n z i n . Daar staat tegenm'er, dat er ook
in deze reeks auteurs aan het werk getogen zijn, wier
boeken we gaarne indertijd zelf in huiselijik verkeer
hebben opgenomen. Tevens, dat de firma Callenbach
ook deze werken in een goed pakje gestoken heeft. En
dat het geheel met de jeugd en h a a r „ziel" rekening
wil houden.
We geven toe, dat de ernstige lezer aan een dergelijke
aankondiging niet veel heeft. De iiitgever evenwel
schreef in begeleidende circulaire: „Ter oriëntatie van
uw lezers zouden wij gaarne zien, dat u aan dit zevental jeugdboeken binnenkort een bespreking zou kunnen
wijden." Wij meenen daarom a a n zijn wensch te
voldoen, indien wij ons onthouden van een poging tot
serieuze bespreking, die immers veel tij'd zou vorderen,
en thans volstaan met volledige vermelding van de
titels der reeks, benevens de algemeen oriënteerende
opmerkingen, die we hierboven deden. W a n t beter zulk
werk, dan een wanhopig leenen uit allerlei leesbibliotheken, die rijp en groen onder de oogen der kinderen
brengen.
K. S.

GEREFORMEERDE KERKEN.
Beroepen te:
Yerseke: Cand. A. van Egmond te Rotterdam.
Aangenomen naar:
Mussel: Cand. G. van Dooren te Kampen.
Bedankt voor:
Groningen: J. Wymenga te Scheveningen.

Intrede te;
Slootdorp en Middenmeer: Cand, Chr. v. c
Neh. 2:9—20.
Stadskanaal-Pekelderweg: Cand. G. Leene. Tekst •
1:12—16.
F. Drost, t
Te Utrecht is 5 Dec. j.l. in den ouderdom vau
overleden Ds F. Drost, emeritus-predikant der Geref.
te Moordrecht.
Candidaten tot den Heiligen Dienst.
Door de Classis Utrecht der Geref. Kerken is met
gevolg praeparatoir geëxamineerd de heer J. v. Ho"
Nieuwe Koekoekstraat 82, Utrecht. Cand. v. Hoegj^
gaarne bereid de Kerken des Zondags te dienen ai
eventueel beroep in overweging te nemen.
y>f^

De Geref. Kerken en de N.S.B.
H e t o o r d e e l d e r C l a s s i s H a a r l e m . Door
der Kerken in de Classis Haarlem der Geref. Kerken
per instructie de vraag gesteld: „Hoe te handelen ma
lijdende leden der Kerk, die zich aangesloten hebht.
den N. S. B.?"
In de deze week in de Kloppersingelkerk te Haarlen
houden Classisvergadering is na de voortgezette bespn
van het rapport, dat ter zake door een commissie m.
gebracht en waarbij Ds J. W. Siertsema van Haarlti
rapporteur optrad, als het oordeel der Classis uitgespril
Ie. dat de beginselen der N. S. B., zooals die gekeiidi
den uit haar officieel uitgegeven geschriften, in strijj
met Gods Woord en de Gereformeerde belijdenis;
2e. dat het lidmaatschap van de N. S. B. mede »s
woordelijk stelt voor de propaganda van deze begiig
hetzij meer zijdelings dan wel rechtstreeks;
3e. dat deze verantwoordelijkheid niet wordt opgel
door te verklaren, dat men niets voor zijn rekening i
van wat in deze geschriften zou voorkomen in strijd
Gods Woord en de Gereformeerde belijdenis;
4e. dat de Kerk dientengevolge ernstig heeft te i
schuwen tegen alle medewerking aan deze propagatiili
5e. dat bij verharding in dit kwaad, de Kerk tot ti
oefening moet overgaan.
CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK,
Beroepen te:
Nieuwpoort: A, Dubois te Oud-Beijerland,
Bedankt voor;
Noordeloos: M. Holtrop te Hilversum,
GEREFORMEERDE GEMEENTEN.
Beroepen te;
Yerseke: H. Ligtenberg te Lisse.
Afscheid van:
Dirksland: A. de Blois. Tekst: Psalm 122:6—8.
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Een zóó omvangrijk werk over dit onderwerp is nog
nimmer verschenen. Heel de leer der laatste dingen
wordt ei- In behandeld. Als in het verband te pas l<oniend
biedt het werk ook een verklaring van verschillende
profetische gedeelten der H. Schrift, ook van Daniël en
de Openbaring van Johannes. Dit machtige werk van
Kuyper is van de grootste beteekenis voor de Christenen
van dezen tijd.
leder kan zich nu het werk aanschaffen.

Ook op afbetaling van f 1

per maand.

„Een werk, dat een groote en dikwijls pijnlijk gevoelde
leemte vult."
Oude Paden
«Dit laatste standaardwerk van Dr. Kuyper bevat een
rijkdom van gedachten over een onderwerp, dat vrijwel
tot heden een veelszins onontgonnen terrein genoemd
kon worden."
De Rotterdammer
Prospectus met volledige inhoudsopgave gratis op
aanvrage in eiken Boekhandel en bij den Uitgever
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NEDERLANDSCHE HERVORMDE KERK.
Beroepen te:
Aalburg en Heesbeen: T. v. d. Hee te Polsbroek.
Aalzum (Fr,): P. Six Dijkstra te 't Waal (Utr.).
Bruinisse en te Langerak: Cand. R. W. Steur 'te Burjl
Eext: J. E. Cannegieter te Krommenie.
Kockengen en te Stavenisse: Cand. f. Schipper te
Christus' k
Beijerland.
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Blankenham (toez.) : Cand. J. L. Springer te Leidend
Ede: H. Japchen te Doornspijk.
prediking en
Oenkerk, Giekerk en Wijns: S. Zeilstra te Pingjuni, ide geschiede:
Surhuizum: J. Jukema te Vriezenveen.
bij de onder
Bedankt voor:
Israël, aan.
Barneveld: K. J. v. d. Berg te Amersfoort.
[liet
kruis ga
Benschop: C. van Dop te Hierden.
nis, naar ha£
Breskens: J. G. Panhuise te Aagtekerke.
wederkomst
Koot wijk: P. Kuijlman, Emer. pred. te Hilversum.
Middelharnis: W. L. Mulder te Hoevelaken.
wolken ten
Randwijk: E. V. J. Japchen te Waarder (2.-H.).
JBij die kom
Intrede te:
;de tijd toen
Augustinusga: Cand. J. Wiersma. Tekst: Joh. 7:37e| ideze wereld
Bunschoten: Cand. J. J. Post. Tekst: Matth. 6:10a, jarbeid sloot
Durgerdam: A. C. Smits. Tekst: 1 Joh. 1: 5.
en ving een
Nieuwerkerk a. d. IJssel: A. C. H. Vollenweider.
[en duren zal
Rom. 14:17.
Ouddorp (Z.-H.): J. Hovius. Tekst: Pred. 8:4a,
samienslel.
Oudeschoot: A. Groot. Tekst: Gal. 1:3-5.
Van die gf
Rilland-Bath: Cand. J. C, Sickesz. Tekst: Col. 4:2 e
daarom die g
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iwereldgeschi
Hansweert: Dr A. van Sehns. Tekst: 1 Cor. 2:12,
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