BOEKAANKONDIGING.
Acta of Handelingen der Nationale Synode te
Dordrecht ten jare 1618 en 1619. In de tegen
woordige spelling naar de oorspronkelijke Nederdmtsche uitgave, onder toezicht van J. H.

Donner en S. A. van den Hoorn. Te Leiden
bij D. Donner. 1882. Eerste aflevering. Com
pleet in 40 afleveringen a 20 cents per afle
vering van 24 bladzijden.
Het verdient eene goede gedachte van den uitgever
Donner te heeten, om de oorspronkelijke aktestukken
der beroemde Dordtsche Synode opnieuw het licht te
doen zien. De Synode van 1618/19 blijft voor de geschie
denis der Gereformeerde Kerk in Nederland en ook daar
buiten van ingrijpend belang. Vertrouwdheid met wat
daar verhandeld werd is dus niet alleen voor leeraren
maar ook voor leden der Gereformeerde Kerken zeer gewenscht. Zoowel uit dogmatisch en kerkrechtelyk oog
punt mag deze uitgave met vreugde begroet worden, en
waar thans de theologische strijd vooral op die beide
terreinen gevoerd wordt, ontbreekt het dezer editie ook
niet aan actualiteit. De editie van den heer Donner is
natuurlijk een herdruk van de oorspronkelijke Nederduitsche uitgave, welke in 1621 bij Canin te Dordrecht het
licht zag en eene vertaling was van de Latijnsche uit
gave, welke een jaar vroeger bij Elzevier te Leiden ver
scheen en eene door Damman vervaardigde en door eene
daartoe (Scos. 177 en 178) benoemde Commissie gerevi
deerde saamvatting was van de oorspronkelijke Hande
lingen, welke, nooit uitgegeven, nog voorhanden zijn in
het archief van de Algemeene Synode der Ned. Herv. Kerk.
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De uitgave van den heer Donner verschilt van de oor
spronkelijke Nederduitsche uitgave echter in tweeërlei
opzicht.
Ten eerste is zij in de tegenwoordige spelling ver
anderd, worden vreemde woorden, voor zoover zij minder
verstaanbaar zijn, door Hollandsche vervangen, en wor
den enkele onduidelijke zinnen met raadpleging van den
Latijnschen tekst helderder gesteld. Of deze verandering
uit het oogpunt van taal en stijl wenschelijk is en aan
bevelenswaardig, mag billijk worden betwijfeld; ze kan
echter misschien er toe bijdragen, om deze aktestukken
bij het volk meer verstaanbaar te maken.
Eene tweede afwijking bestaat hierin, dat ook de Postacta, welke een tijd lang verloren werden geacht en eerst
in 1668 te 'sHage bjj van Wouw het licht zagen, in deze
uitgave worden opgenomen. Deze afwijking is prijzens
waardig en zal de editie voor velen nog welkomer doen zijn.
Het toezicht op deze uitgave hebben op zich genomen
de heeren J. H. Donner en S. A. van den Hoorn, terwijl
formaat, papier en letter zijn, zooals wij dat van den uit
gever Donner gewend zijn, d. i. degelijk en fijn. Moge
hij veel succes hebben op deze zijne onderneming en de
kennis der Gereformeerde waarheid ook door de uitgave
dezer aktestukken bij velen worden verlevendigd.

De Macedonier. Algemeen Zendingstijdschrift onder

redactie van Ds. H. Dijkstra te Oldekerk.
Breukelen, J. den Boer. Eerste aflevering.
Per jaar verschijnen 10 aflev. van 32 pag.
a ƒ 1.50 per jaar.
Alwat getuigt van belangstelling in de Zending en dient,
om den Zendingsgeest op te wekken, is eene blijde wel-

