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De Tucht-Unie schrijft dit verschijnsel voor een heb ik den Heére gebeden mijn weg voorspoete verklaren, want d a t zou n o g grooter zelf ze beheerden, ze aan d e gemeenten den, klopten bij den Bond aan en werden toegroot deel toe aan den volks- en kinderverruwen- dig te maken. En zie reeds nu heeft Hij mijn
liet ? T e veronderstellen, d a t de Nationale gelaten.
onrecht wezen.»)
In 1912 werd het Apostolicum vervangen den oorlogstoestand en geeft dan aan als middel gebed verhoord. Het is mij alles nog wonderlijk,
Zoo werd ten slotte, gelijk h e t meestal Vergadering meende, d a t deze geestelijke
om deze kwaal te bestrijden:
door
een andere «Beginselverklaring".
goederen,
die
onder
Staatsbeheer
stonden,
gaat, waar twee partijen tegenover elkander
Ie. het oprichten van een of meer speciale maar den Heere zij dank, die het zoo wel
Dan
vertelt
SMEENK
van
„de
eenige
jaren",
staan, een compromis gevonden, d a t aan Staatseigendom waren, zooals Mr. V a n
klassen of scholen en 2e het nemen van maatre- maakte."
waarin Ds. B. DE LIGT, «superieur man, van
„Uitnemend", antwoordde de burgemeester
elke partij iets toegaf en bovendien door Apeldoorn schijnt aan te nemen, i^) en grooten levensemst", in den Bond de leiding- gelen, waardoor het bezoek van deze speciale klasdubbelzinnige bewoordingen voor verschil- dat ze daarom tot nationaal eigendom ver- had en er «de pantheïsdsche strooming over- sen of scholen zooveel mogelijk bevorderd wordt. terwijl hij opstond om Vermaas de hand te
En over de hier aangegeven oorzaak én over reiken. „Later vertel ik u wel eens, hoeveel
klaard werden, is reeds daarom niet aan- heerschend werd". Het laatste documenteert hij het aanbevolen geneesmiddel valt wel een en ander gij zelf onwetend tot uw benoeming hebt toelende opvattingen speelruimte liet.
op te merken.
Wat de kerkgebouwen en pastorie- nemelijk, omdat wat Staatseigendom is, met enkele citaten.
gebracht. Het is nu Vrijdag. Aanstaanden
Ongetwijfeld, de oorlogstoestand heeft op óns Maandag kunt ge beginnen. Tot zoo lang gaat
ENKA ging heen, VAN DEB ZEE trok zich
huizen betreft, met de daaraan verbonden niet t o t Staatseigendom behoeft verklaard
volksleven
een
verderfelijken
invloed
uitgeoefend.
landerijen en goederen tot onderhoud, werd te worden, en wordt bovendien weerspro- terug en «de positief-Christelijke elementen, die Deugd en ondeugd hadden volgens veler besef ge in de kost bij een van onze boeren. Als het
bepaald, dat zij tot beschikking zouden ken door de uitdrukkelijke verklaring van nog bleven, oefenden geen beteekenenden in- stuivertje gewisseld. Met het gezag werd — helaas u bevalt kunt ge ook verder bij hem blijven
gesteld worden van ieder plaatselijk bewind het Provinciaal-Comité, waarop ik vroeger vloed uit".
ook vaak in Christelijke kringen — gespot. De inwonen."
Allermerkwaardigst noemt de schrijver het, zucht naar geld en goed bracht en brengt vaak alle
Wat de burgemeester later wel eens aan Verom ze nu tusschen de verschillende kerk- wees, d a t deze goederen alleen maar van
maas zou vertellen, kunnen wij den lezer nu
genootschappen te verdeelen, m e t dien administrateur waren veranderd, maar het dat, terwijl DE LIGT steeds, omdat hij uit reli- moreele overwegingen tot zwijgen.
gieus-ethische motieven zich niet met de MarxisBovendien leidden de vaak gemakkelijk ververstande, dat d a t kerkgenootschap, dat eigendom der gemeenten waren gebleven. tische klassenstrijdleer kon vereenigen, de zelf- kregen rijkdommen menigmaal tot uitspattingen op reeds meedeelen, te meer daar het tot recht
verstand der zaken noodig is.
op die plaats h e t grootste aantal zielen
Dr. H . H . K.
standigheid van den Bond tegen de S. D. A. P. groote schaal.
Het klinkt zeker vreemd, dat de leden van
Dit alles is niet zonder invloed gebleven op den Raad zoo maar dadelijk bereid waren tot
bad de voorkeur bezat om deze gebouwen
heeft gehandhaafd, deze Bond in de laatste jaren
')
MR.
VAN
APELDOORN,
De
financieek
verhouonze
jeugd.
te 'naasten, maar dan verplicht was aanding tusschen Kerk en Staat blz. 18.
toenadering zocht tot de S. D. P., thans de
Maar ook andere oorzaken zijn hier aan te wijzen. dorpstimmerman iemand te benoemen, dien zij
de andere kerkgemeenten een matige uit2) DR. VAN LONKHUYZEN, Radicale financieele Communistische Partij, of de Wijnkoop-groep.
Niet te becijferen is b.v. vooral de invloed van een paar uur te voren nog niet wisten dat beSMEENK meent zich dit te kunnen verklaren de bioscoop die in bond met de prikkellectuur en stond. Maar er was reden voor.
keering te doen. Alleen d e kerktorens scheiding van Kerk en Staat blz. 25.
3) Art. 1 van de Additioneele artikelen der deels uit het anti-militarisme van DE LIGT C. S., de overal uitgestalde zedekwetsende platen, zijne
Onze burgemeester namelijk had met verwonbleven eigendom van de burgelijke geStaatsregeling van 1798.
deels uit het volgens hen niet genoeg, «revo- slachtoffers bij duizenden telde, inzonderheid onder dering gezien, hoe de jonge timmerman, louter
meenten. *)
•*) DR. G. KEIZER, De verhouding van Kerk en lutionair" zijn van de S. D. A. P .
de kinderen van ons volk.
nit liefhebberij voor zijn vak, de losgeraakte
Voeg daarbij den invloed van de instellectualis- latten weer vasttimmerde. Daar hij de zaak
Zoo meende men h e t gelijk recht der Staat, 1908, blz. 12.
Het anti-militairisme is voor den Bond het
s).
t.
a.
p.
blz.
12.
tische
opvoedkunde.
gezindheden te handhaven. Met de histoechter niet recht begreep, was hij Vermaas
8. Zie de aanhalingen uit het Dagverhaal der strijdpunt en sedert 1916 kwam de eisch tot
Er komt eenige kentering, maar de'dagen liggen
rische rechten van de Gereformeerde Kerk, Nationale Vergadering bij M. W. H. DE SAVORNIN onmiddellijke demobilisatie en de propaganda toch
nog niet zoover achter ons, dat verstandelijke voorzichtig en op kleinen afstand gevolgd, weivoor dienstweigering. Iets wat niet verhindert, ontwikkeling als het midel voor zedelijke verbete- nig denkend wat hieruit voort zou komen. Doch
die twee en een halve eeuw deze kerk- LOMMAN, De Kerkgebouwen enz. blz. 186, 187.
dat het gebruik van «geweld" er niet absoluut ring werd aangeprezen.
onder 's Heeren bestuur zou Vermaas dat nog
1) t. a. p. blz. 186.
gebouwen en pastorie-huizen in bezit h a d
wordt afgekeurd en «zelfs met de Bolsjewisrische
8) t. a. p. blz. 192.
De vruchten van dit stelsel worden thans geplukt dezen dag ondervinden. Want toen de burgegehad, werd niet gerekend. Evenmin met
8) Art. 6 van Add. art. der Staatsregeling van
meester den timmerman ook verder bezig had
de vraag, of deze »gezindheden* eerst n a 1798 met de interpretatie daaraan later gegeven principes en methoden wordt gesympathiseerd". En het zijn waarlijk geen kostelijke vruchten.
Hier in de brochure zijn we aan het einde Een van de grootste oorzaken van de heersehende gezien, en aan de huisjes kortelijk inlichting
1581 waren ontstaan. W a t besliste was door het Aiitvoerend Bewind; zie Mr. Van Apeldoorn
bandeloosheid is echter, dat het gezinsleven steeds had gevraagd, kwam plotseling de gedachte bij
van DE LIGT'S «eenige jaren*.
alleen de grootte van het zielenaantal. E n t. a. p. blz. 17.
«Zijn wijsgeerig standpunt liet hem niet toe meer wordt ondermijnd en dat op die wijze de in- hem op, dat kon wel de goede persoon wezen,
'°)
Art.
4
van
de
Add.
art.
der
Staatsregeling
van het kind steeds minder wordt.
het was de Overheid, die nu, alsof zij
langer te varen onder de vlag van het Christen- vloed
De Staat moet het doen! Dat is de leuze die dien we heden moeten benoemen.
over het eigendomsrecht dezer gebouwen van") 1798.
Socialisme*.
t. a. p.-blz. 203.
ook in het stuk der opvoeding wordt gehoord. De In den Raad gekomen, deed hij zijn verhaal en
en goederen te beslissen had, ze schonk
Hij heeft zich teruggetrokken uit den Bond. natuurlijke huiselijke opvoeding in het gezin, moet vernam, zooals ik reeds zei, nog een en ander
•2} t. a. p. blz. 19 noot ')•
aan deze »kerkgemeenten<, wier eigendom
Sedert 1918 is ENKA er weer in en wel nadat worden vervangen door de kunstmatige opvoeding dat Vermaas meedeelde op de vragen van den
zij in den tusschentijd enkele jaren de S. D. A. door of vanwege den staat.
ze nu voortaan zouden zijn.
burgemeester. Na kort redeneeren werd dan beOok de Tucht-Unie weet zich aan dezen invloed sloten Hendrik Vermaas aan te stellen, uit voorP. als propagandiste had gediend.
Dat de Overheid hier iets geheel anders
Met Ds. KRUIJT, die, als Kamerlid, met de niet te onttrekken. Gevraagd worden speciale scho- zichtigheid voorloopig voor een half jaar. Dat
deed dan wat de Gereformeerde Overheid
1. C. SMEENK. H E T CHKISTEN-SOCIALISME, heeren WIJNKOOP C. S. één club vormt, heeft len of klassen.
vond de timmerman heel goed en allen wenschNu kunnen dergelijke inrichtingen, mits gevestigd ten hem geluk. Doch zijn antwoord was: «De
onder de Republiek h a d gedaan, zal thans Zutphen — J. B. van den Brink en Co.
zij thans de leiding van den «BOND VAN CHRISop
een
deugdelijken
grondslag
en
mits
geen
neuDeze Studie van den heer SMEENK verscheen TEN-SOCIALISTEN* .
wel duidelijk zijn. De Gereformeerde Overtrale opvoeding wordt toegepast, ongetwijfeld hun Heere heeft alles wel gemaakt".
heid heeft deze kerkgebouwen en pastorie- onlangs als No. 1 en 2 in de 3e Serie der
Hoewel niet in alles eens met KRUUT, gaat nut hebben.
Het was wel; gezocht en gevonden op een dag.
haar sympathie uit naar LENU? en BELA KUN
huizen nooit als haar eigendom beschouwd, Christelijke Brochurenreeks ONS ARSENAAL.
Gevonden — dat bleek later, want toen het
Maar vergeten we niet, dat dit toch eigenlijk
»Een beknopte schets en beoordeeling te en wat in Rusland geschiedt acht zij — al niets anders is dan peuteren aan den omtrek. De halfjaar om was waren zoowel de leden van den
die zij aan de Gereformeerde Kerk op een
bepaalde plaats schonk, maar, zoo als Mr. geven van het »Christen-Socialisme* levert eigen- ziet zij ook vele vlekken — toch van «ontroe- gevolgen worden eenigszins verzacht; de kwaal Raad als de timmerman zoo voldaan over de
aardige moeielijkheden op.*
niet weggenomen.
rende schoonheid*.
verloopen zes maanden, dat met aller instemming
Van Apeldoorn zelf zegt, in den eigendomsEn daarom moet het toch te doen zijn.
Aldus de Schrijver vóór hij van wal steekt.
«Er
is
in
den
laatsten
tijd
in
den
Bond
weer
hij benoemd werd tot vasten timmerman. Zoo
toestand dezer gebouwen geen verandering
het opgroeiend geslaeht dat door den geest was in korten tijd en zoo goed hij maar wenEn hij noemt ze ook.
allerlei verdeeldheid*, zoo vertelt ons de heer vanZalonzen
revolutionairen tijd zoo sterk beïnvloed
gebracht. Ze waren vóór de Reformatie
»Met den naam iChristen-Socialisme* dienen SMEENK.
wordt, voor algemeene verwildering worden bewaard, schen kon in zijn behoeften voorzien. Was het
het eigendom van de stichtingen: kerk- zich immers, zoowel hier te lande als in het Is te begrijpen!
wonder dat hij ook nu, gelijk zes maanden gedan is noodig een Christelijke opvoeding.
fabriek en pastorie, en bleven dit na de buitenland, allerlei groepen aan, die onderling
* «
leden,
den Heere loofde en dankte?
In
de
eerste
plaats
in
het
gezin.
Dat
is
het
*
Reformatie. In dat opzicht trad de Over- zeer belangrijk verschillen.*
voornaamste.
En
dan
in
aansluiting
daaraan
óók
Reeds
na enkele jaren was Vesmaas een man,
Het zit 'm dus in de veelzinnigheid van den En nu, na dit kort begrip van het Christen- in de school.
heid eer t e conservatief o p dan revolutiodie rijkelijk zijn brood verdiende. Was hij in
Socialisme*
ten
onzent,
de
BEOORDEELING
die
de
De school is langzamerhand geworden in hoofd- het gehucht voor velen een goed vriend, ook
nair. E n waar ze het gebruik van deze éénen term zooals je dat ook hebt met het heer SMEENK ervan geeft (p. 22—38).
zaak ontwikkelingsinstituut. Dat is ook noodig. in het dorp ging het weder zoo. Steeds had
kerkgebouwen en pastoriehuizen aan de ééne woord: ihond* voor den viervoeter en
Ook
hier
verheelt
de
Schrijver,
met
het
oog
Maar de opvoeding mag evenmin uit het oog wor- hij overvloed van werk, hetzij voor het dorp,
Gereformeerde Kerk te dier plaatse toe- het sterrenbeeld of met het ééne woord: «palm* op de verschillende groepen, zich de moeilijk- den verloren.
voor boom, handvlakte en lengtemaat.
wees, geschiedde dit o p grond, d a t
heid niet. Maar het is hem weer volkomen geHuisgezin en school hebben hier een gemeen- hetzij van menschen die iets te maken of te
Maar SMEENK weet er zich doorheen te slaan
volgens haar de Gereformeerde Kerk doordat hij, zijn stof volkomen meester, zich lukt, door de eenheid in de veelheid te zien, schappelijke taak. Innige samenwerking is daarom herstellen hadden. Dat hij zich in zijn nieuwe
woonplaats t'huis gevoelde, bleek ook wel daarnoocb^kelijk. 1)
baar te boven te komen.
de wettige continuatie
was van de ook mefester toont in de beperking.
uit dat hij er na twintig jaar nog woonde, maar
Om van deze beoordeeling nut te hebben
Christelijke Kerk in ons land, zoodat het
1) Jammer genoeg dat er ook onder ons tot zelfs nu met een vrij talrijk gezin. Uit zijn geschieHij beperkt zich tothet «Christen-Socialisme* moet men, ik herhaal het nog eens, het boekje
wettig recht dezer Kerk o p h e t gebruik in öns land, wat hem echter niet verhindert
vrouwen zijn, die dit booze stelsel aanbevelen. denis was gebleken welk een zegen er verbondezer gebouwen door de Overheid erkend het ook nog over het iReligieus-Socialisme* ten zelf lezen en ik bepaal mij dan ook tot enkele Geheel buiten den Christus om!
den is aan werk en werklust, ook zonder dat
grepen uit deze kritiek.
werd. W a t de Overheid in 1798 deed was, onzent te hebben.
men allereerst gedreven wordt door begeerte
Zoo, waar SMEENK ingaat tegen het zien van
naar winst. Zonder hoop er iets voor te ontlijnrecht in tegenstelling daarmede, dat zij Düs afgebakend is het gebied waarover deze »KAPITALISME« en «SOCIALISME» als een absolute
vangen had Vermaas zijn karweijes verricht.
revolutionair de bestaande instituten ver- Studie, gaat toch nog van eerbiedwaardigen tegenstelling, doordat men het eerste met «ieder
EQ juist deze waren nn het middel geweest om
nietigde, in den eigendomstoestand ingreep omvang, maar nog eerbiedwaardiger dunkt mij voor zich* en het laatste met «alles voor allen*
hem- zijn begeerte te schenken.
en de Kerkgebouwen en pastoriehuizen de wijze, waarop de lezer er wordt rondgevoerd. vereenzelvigt (p. 22). Waarbij dan herinnerd
Door even heldere als snelle oriëntatie en wordt eenerzijds, dat het kapitalisme «een maatTerecht zegt de Schrift: De hand der vlijtionder de verschillende gezindheden wilde even eerlijke objectiviteit als bezonken kritiek
GEZOCHT EN GEVONDEN.
gen maakt rijk.
verdeelen, niet naar historisch recht, maar toont SMEENK zich hier als te zijn 'n alleszins schappij-vorm is, die historisch gegroeid en reeds
IL ( S l o t . )
bezig is te vergroeien* en, dat «de kapitalistische
BRIEFWISSELING.
naar het zielenaantal.
betrouwbare gids.
Het duurde echter geruimen tijd eer de
maatschappij niet door menschen welbewust in
P.
D.
te
S. Zooals wij zagen hebt u nu een
Met dat >een beknopte schets en beoordee- elkaar gezet is met de bedoeling, om hun bezit burgemeester terugkwam. Toen hij eindelijk
Kan men ten opzichte van deze kerkanderen weg ingeslagen. Wij zullen gaarne
ling"
op
den
eersten
regel
is
meteen
de
partitie
verscheen,
wendde
hij
zich
dadelijk
tot
Vermaas,
te verwerven en te vergrooten* (p. 29) — en
gebouwen en pastoriehuizen n o g zeggen,
trachten het in orde te brengen.
oftewel indeeling aangegeven.
anderzijds, dat «de psychologische mogelijkheid en deed hem eenige vragen, hoe oud hij was,
dat zij althans bestemd bleven voor de reHOOGENBIRK.
*
hoe
lang
hij
bij
het
vak
was,
en
zoo
meer.
van
het
«Socialisme*,
hetwelk
heel
wat
meer
ligieuze doeleinden, waarvoor ze gegeven
«Ge
moet
nu
als
ge
wilt
nog
een
oogenblikje
Eerst
dan
over
de
«BEKNOPTE
SCHETS"
waaren. wat anders is dan grootbedrijf-exploitatie
waren, dit was niet h e t geval met A^geeswachten. Ik ga weer naar boven en zal u dadedoor de lezer een helder overzicht krijgt van
(gfttcteele üertc^ten.
telijke goederen en fondsen, waaruit tot dus- het «Christen-Socialisme" met, op den koop door Staats- of Gemdentebesturen, wel voor lijk laten roepen*,
MARX rust op zijn dogma van het «historischverre de predikantstractementen betaald toe, van het ,religieus-Socialisme" ten onzent materialisme", maar allerminst voor den Christen
Ditmaal werd het geduld van Vermaas niet
Classis 's-Gravenhage.
werden. Deze goederen toch werden tot (p. 2 - p . 22).
steun vindt in het dogma van de zonde (p. 28). lang op de proef gesteld. Weldra toch kwam
nationaal eigendom verklaard
en zouden
De Kerkeraad der Gereformeerde Kerk te
De eerste van de onderling zeer verschillende
Zoo ook als, naar aanleiding van het «ieder voor de knecht hem roepen en geleidde hem boven
tot een vast fonds worden aangelegd om groepen, die hier geschetst wordt, is die der zich* tegenover het «allen voor allen*, herinnerd naar de zaal. Daar vond hij den Raad bijeen, 's-Gravenhage bericht dat de Classis 's-Gravente dienen voor de nationale opvoeding en mannen van de «Biijde Wereld" onder wie Ds. wordt, dat «zelfhandhaving* nog geen «zelf- allereerst den burgemeester die hij nu reeds hage D. V. vergaderen zal te 's-Gravenhage, op
kende, en voorts eenige van de voornaamsten Dinsdag 11 Mei 1920, gewone tijd en plaats.
ter bezorging der behoeftigen. '") D e Ker- S. K. BAKKER »een der meest op den voorgrond zucht* is (p. 33).
tredende
persoonlijkheden
is".
En evenzoo waar, naar aanleiding van de uit het dorp, boeren en heeren. Sommigen rook- Punten voor het agendum worden ingewacht
ken werden dus van het vruchtgebruik
vóór Dinsdag 20 April a, s. bij den scriba,
Voor het ontstaan van deze groep omstreeks bewering, dat «de kapitalistische loonregeling ten lange pijpen, anderen sigaren.
dezer goederen beroofd.
Vermaas nam beleefd zijn pet af en nam plaats Witte de Withstr. 24, 's-Gravenhage.
1894, onder eenige moderne theologische stu- als in strijd met de naastenliefde en in disOf het nu de bedoeling was, al deze denten te LEIDEN, die sterk gevoelden, dat „het harmonie met den eisch van Lukas X : 7, een op den stoel, dien men hem aanbood.
Namens den Kerkeraad voornoemd,
goederen zonder onderscheid, waaruit dus- Christendom ook eischen van sociale gerechtig- winstbejag zou wezen lijnrecht in strijd met
«Gij zijt Hendrik Vermaas en timmerman
W. H . L. KuijK, Scriba.
verre de predikantstractementen betaald heid stelt"; voor haar toetreding, in 1915, tot JEZUS waarschuwing tegen den Mammondienst* van beroep ?< vroeg de burgemeester, die tevens
werden, te confisqueeren, dus ook degene de in 1894 te ZWOLLE opgerichte S. D. A. P.; (p. 22), dan herinnerd wordt dat er uit Luk. voorzitter van den Raad was, en het woord
Vrye Universiteit,
die niet in de geestelijke kantoren waren en ook voor het, toen deze studenten predikanten X : 7 «de arbeider is zijn loon waard*, geen voerde.
Men
schrijft
ons:
waren
geworden,
onderling-met-elkander-verband
«Ja*
zei
Vermaas.
«Ik
heb
jaren
op
Woudprincipieele veroordeeling van de huidige maatsaamgebracht, maar voor de plaatselijke
Het provinciaal comité Groningen blijft onverbewaren,
door
middel
van
het
blad:
D
E
BLIJDE
vreugd
als
timmerman
gewerkt,
maar
nu
het
schappij
kan
worden
afgeleid*
(p.
29).
gemeente dienden, dan wel, of men beWERELD en het organiseeren van „Blijde Wereldverkocht is kon ik niet blijven. Nu ben ik er droten voortgaan met propagandavoeren.
Ik zou nog meer grepen willen doen.
doelde alleen de goederen, die de Overheid dagen", verwijs ik naar de brochure zelf (p. 2—9).
Kort geleden zijn de correspondenten en
op uitgegaan om werk te zoeken, in de hoop
Zoo,
waar
tegenover
het
anti-militarisme
geonder haar beheer had, t e saeculariseeren,
agenten weer saamgeweest, en het bleek uit de
Een tweede aan deze groep nauw verwante, wezen wordt op den rechtvaardigen oorlog ergens iets te vinden*.
is niet gemakkelijk uit te maken, omdat is die van -de „RELIGIEUSE-SOCIALISTEN, „per«Daar is wel kans op*, sprak de burgemeester rapporten, dat hoewel Groningen met «de zegen*
(p. 34), of, waar ik op p. 31 lees: «Men
dit besluit tenslotte door de Nationale sonen, die voor het meerendeel het pantheïsme kan het »l»pitalisme* niet vereenzelvigen met met een vriendelijk gezicht. «Zoudt ge lust grooteudeels is afgevischt, er voor de hengelaars
nog visch genoeg zit.
vergadering niet is uitgevoerd en d s con- aanhangen" en waarvan dan VAN DE BERGH VAN Mammonisme. Het laatste was er vóór het eerste. hebben u als timmerman hier te vestigen ?*
Dit wordt den broederen steeds en meer
«Als ik er van leven kan ja,* was het antfiscatie van deze goederen eerst onder een EYSINGA, J . KEULEN en H . C. CANNEGIETER «Mammonisme* is het werken alleen om winst,
woord. «Ik ben hier bekend en ga liefst niet duidelijk. Zeker, de reizende broeder doet in een
volgend bewind en onder geheel andere genoemd worden. Over het door deze groep, maar evengoed het werken alleen om loon*.
dag meer dan de plaatselijke in eenweek,maar
voorwaarden heeft plaats gevonden. Uit sedert 1913, houden van religieus-socialistische
Maar genoeg, mijn aankondiging van deze ver*.
«Luister eens,* ging de burgemeester voort, de plaatselijke blijft. Die kan nog ander vischhet beginsel zelf, waarvan de Nationale bijeenkomsten; haar totstandbrengen, in 191S, Studie mag de lezing er van niet overbodig
«onze vorige timmerman is een jaar geleden tuig gebruiken dan hij, die wel een paar dagen
vergadering uitging, d a t de Gereformeerde van het RELIGIEUS-SOCIALISTISCH VERBOND; en maken.
de afscheiding in (^t zelfde jaar van een
Laat mij ter kenschetsing van haar bedoelen gestorven, en had geen opvolger. Wij hebben op de plaats kan blijven om dan weer op andere
Kerk zich op onrechtmatige wijze van deze
het toen beproefd met timmerlui uit andere plaatsen zijn heerlijke maar zware taak te volminderheid, onder leiding van MEIJER, die D E
goederen had meester gemaakt, moest vol- NIEUWE GEDACHTE Stichtend, „anti-kerkelijk en alleen nog deze woorden er uit aanhalen: «Met plaatsen, maar het bevalt niet. Daar dit dorp voeren.
den
zoo
moeilijken
hervormingsarbeid
moet
gen, dat al deze goederen nu aan de Ge- niet-christelijk het „religieuse" tot ontwikkeOp zulke samenkomsten wordt de Vrije
worden' voortgegaan. Op de vergroeiende toe- zeer uitgestrekt is, en er voor de gemeente
reformeerde Kerk ontnomen werden. E n ling wilde brengen", leze men weer de brochure standen moet van uit het Christelijk beginsel dikwijls wat te doen valt. willen wij nu een Universiteit en hare beteekenis dan weer eens
dat de Nationale vergadering dit bedoeld zelf. (p. 10 en 11).
invloed ten goede geoefend. Naar reformatie, vasten timmerman aanstellen die alle karreweien opnieuw uiteengezet door Mr. T . de Jong Tz.
Want, en dat werd door Mr. de Jong keurig
heeft, kan ook daaruit wel blijken, dat zij
naar vermindering van schrijnende ongelijkheden, voor ons verricht, en verder werkt zooveel hij
gelastte, dat alle geestelijke goederen, niet
De derde en laatste groep, die de Schrijver naar verzoening van scherpe tegenstellingen, verkiest. Wij betalen hem een vast weekgeld, aangetoond, opwekking tot medewerking voor
alleen die welke de Overheid beheerde, schetst, en dat breeder dan de twee vorige, is naar betere organisatie moet, ook door middel maar hij moet steeds voor onzen dienst gereed de Vrije Universiteit is nog even noodig als
vóór 40 jaar.
tot nationaal eigendom verklaard werden. de BOND VAN „CHRISTEN-SOCIALISTEN" (p. 11—- van de wetgeving, met alle kracht worden ge- staan. Zou zoo'n werk je lijken f*
De strijd voor het vrije onderwijs is nog niet uit.
„Ik geloof van wel", zei Vermaas, „maar mag
streefd. De Nederlandsche Christenen mogen
Ware dit niet de bedoeling geweest, dan p. 22).
Ook niet, al is er voor dat onderwijs nu niet
ik
nog
iets
vragen."
„Geheel
anders
dan
bij
de
„Blijde
Wereldhier
niet
achter
blijven
!*
zouden deze goederen, evenals de kerkge,Ja, ja," antwoordde de burgemeester, je zooveel geldelijke zorg meer als voorheen.
G.
bouwen en pastoriehuizen, naar h u n zielen- groep", zegt de heer SMEENK, „worden wij hier
Niet zooveel geldelijke zorg, althans wat het
moet natuurlijk nog meer weten, maar dat komt.
gebracht in een aanvankelijk meer orthodoxaantal onder de verschillende gezindheden protestantsch milieu".
Heeft een van de heeren nog iets te zeggen!" Lager Onderwijs aangaat. Het Hooger Onderwijs
verdeeld zijn geworden. Maar ook al neemt
„Mij dunkt," sprak een van dezen, „dat blijft nog worstelen met tekort aan kracht en
Bij het schetsen van deze groep wordt eerst
Wx be $etr0.
men aan, gelijk gewoonlijk geschiedt, dat ENKA met haar roman: „ H E T KOMT" uit 1905
na hetgeen u ons verteld hebt, en wat wij ge- aan geld.
En wat vóór het bestaan der Vrije Universide Nationale vergadering alleen beslag en haar brochure: K A N EEN RECHTZINNIG
zien hebben er niet veel te vragen overblijft,
Men las dezer dagen in de Vrije Westfries en wij de voorwaarden kunnen gaan lezen."
teit werd gedacht, wordt nu door het bestaan
wilde leggen op die geestelijke goederen, CHRISTEN SOCIALIST ZIJN? uit 1906, op den
dit navolgende onder den titel Tuchtelooze
Nu stond een andere heer op, de schrijver of duidelijk aan het licht gebracht.
die in de geestelijke kantoren waren saam- voorgrond gebracht.
Beweerd werd voor 40 jaar: Overheidshoogesecretaris. Na Vermaas verzocht te hebben
„Het woord van deze begaafde vrouw vond Jeugd.
gebracht, dan springt daardoor n o g t e
meer, gelijk Mr. W. H. de Savornin Lohman weerklank", zoo leest men op pag. 13 en dan Steeds luider wordt in onze dagen geklaagd over goed te luisteren, las deze heer een stuk voor scholen zijn afhankelijk van de richting die de
Overheid voorstaat; thans blijkt uit de feiten,
terecht opmerkte, de onbillijkheid van vernemen wij, dat onder haar leiding, 13 Juli de tuchteloosheid en bandeloosheid van het op- waarin stond hoe veel de aangestelde timmerman dat er is de laatste 40 jaar nieer geloovige
zou verdienen, wie hem het werk zou aandeze confiscatie in het oog. Immers 1907, de BOND VAN CHRISTEN-SOCIALISATIE werd groeiend geslacht.
mannen aan de Universiteiten zijn benoemd
gesticht, »die zeer beslist wilde zijn een orgaIn een schrijven van de Tucht-Unie aan 35 van wijzen, Wïiar ongeveer hij wonen moest enz.
die Kerken, die aan de Overheid h e t nisatie
van orthodoxe, van rechtzinnige de grootste gemeenten in ons land wordt o. m. Toen de secretaris geëindigd had, vroeg^de dan men ooit zou hebben gedacht.
beheer dezer goederen hadden toebetrouwd, Christenen."
Maar of die mannen nu te midden van zooverklaard, dat de scholen voor lager onderwijs burgemeester aan Vermaas of hij op die voorwaartegenover de Overheid de verplichting
Ook mannen van Gereformeerden huize leerlingen tellen, die door hun vergaande koppig- waarden in den dienst van het dorpsbestuur veel hoogleeraren die van geheel andere beginop zich nam, de tractementen t e betalen, traden toe en, om de «modernen* uit de heid, brutaliteit, ongehoorzaamheid of doordat zij kon treden. Maar hij moest spoedig besUssen, selen uitgaan, van beteekenis zijn voor het vrije
onderwijs, dat staat te bezien.
zonden nu plotseling van deze goederen «Blijde Wereld" te weren, werd van de leden een ernstig gevaar opleveren voor. de opvoeding daar er veel werk lag te wachten.
Reeds jaren lang is beweerd, en het tegenEen oogenblik heerschte er nu volkomen
beroofd wprden, terwijl omgekeerd die instemming met de Apostolische geloofsbelijde- hunner medeleerlingen, ongeschikt zijn voor het
gewone onderwijs; alsmede leerlingen, die zich aan stilte, en kon onze timmerman zich bedenken. deel is nog niet aangetoond, dat een ChristenKerken, die deze goederen onder eigen nis geëischt.
hardnekkig schoolverzuim schuldig maken, zonder
Al spoedig doken er echter allerlei verschil- dat de ouders of onderwijzers hiertegen -voldoende Toen stond hij op, terwijl men zien kon dat hoogleeraar aan de Staatsuniversiteit gelijk is
beheer hadden gehouden, rustig in het
aan «de graaf zonder hoofd*, waarvan Willem
hij diep getroffen was, en sprak:
len
op.
kunnen waken.
bezit van die goederen zouden blijven en
van Oranje tegen den graaf van Egmond sprak.
„Mijnheer
de
burgemeester,
ik
heb
volstrekt
Wel
wilde
men
verre
blijven
van
deS.D.A.P,
Dit
euvel,
zoo
heet
het
verder,
—
reeds
vererde tractementen voor hare predikanten
geen bezwaar tegen hetgeen daar gelezen is of Bovendien, de waarborg voor verdere benoegerd
sinds
de
invoering
der
Leerplichtwet,
waardoor
maar
terwijl
ENKA
beweerde,
«Christendom
en
daaruit zouden genieten. Van welk rechtsSocialisme kan samengaan", beweerde DAAN allerlei onhandelbaren en verdorvenen, die vroeger door u mij is gezegd. Ik neem het dus aanming blijft steeds ontbreken. Een meerderheid
beginsel kan bij een zoo willekeurige be- VAN DEE ZEE «het moet samengaan.*
de school niet bezochten, daarheen worden gezon- en ben recht dankbaar dat u mij het werk wilt in de Kamer, een ander Minister kan evengoed
slissing gesproken worden, die in de ééne
Ook de eisch tot instemming met het Aposto- den — heeft de laatste jaren angstwekkende afme- toevertrouwen. Ik hoop u en al de heeren te een tegenovergestelde dan Christelijke benoeming
provincie, waar deze geestelijke goederen licum verslapte. Vrijzinnigen, die in 1907 tetingen aangenomen.
voldoen, en met Gods hulp mijn werk vlijtig bewerken.
Wie gewoon is zijn oogen den kost te geven en en met trouw te verrichten. U vertrouwt mij
Daarom blijft het vraagstuk van het Vrije
door de Overheid beheerd worden, ze aan UTRECHT hadden opgericht de «BROEDERSCHAP
kennis neemt van wat er om zich heen gebeurt,
zonder mij te kennen. Dat hoop ik niet te Onderwijs aan de orde in de politiek, maar ook
de Kerken ontnam,
en in de andere TOT BEVORDEEING VAN CHRISTELIJK-MAATSCHAP- zal zich over deze klacht niet verwonderen.
provincie, waar de kerkelijke gemeenten PELIJK LEVEN" en, blijkens hun orgaan D E
De bandeloosheid .van de jeugd grenst inderdaad beschamen. Ook kan ik zeer goed reeds nu voortdurend [aanhouden om medewerking van
beslissen. Want heden morgen vóór ik uitging, de Christenbelijders.
WEEELDVKEDE, «pantheïstische neigingen" had- aan het ongelooflijke.

