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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-
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komstgroet waard. Zoo ook dit tijdschrift, dat geene con
currentie met bestaande bedoelt, maar er eene plaats
naast begeert, als een „Algemeen" Zendingstijdschrift, dat
aan alle Christenen in de verschillende Kerken iets wil
mededeelen van den nood der Heidenen en de vruchten
van het Zendingswerk. De eerste aflev. is al lezenswaar
dig. Toone het oprichten en het blijven bestaan ook van
dit tijdschrift, dat de liefde voor de Zending nog steeds
toeneemt.

Eene stem uit de Gereformeerde Kerk in Amerika.
Bijdrage tot de geschiedenis van den kerkdijken
strijd, ter nadere en onpartijdige onderzoeking
aanbevolen door W. P. de Jonge, predikant

der Gereformeerde Gemeente te Grandville,
Michigan, N. A. Winterswijk, Bulens.
Eenig meerder licht over de geschillen, die in den laatsten tijd de Gereformeerde kerken in Amerika beroeren,
is waarlijk niet ongewenscht. Ds. de Jonge heeft ons dat
in bovengenoemde bijdrage trachten te geven. Meer als
bijdrage is deze brochure van 64 bladzijden niet, maai
de schrijver heeft toch aanspraak op onzen dank voor
hetgeen hij gaf, vooral voor de publiceering van de notu
len der te dezer zake gehouden classicale vergaderingen
van Grandriver. Tot het uitspreken van een welgewikt
oordeel zoowel over de houding der Dutch Reformed
Church in de kwestie der vrijmetselarij, als over de uit
treding der broeders Hulst c. s. uit haar kerkverband
achten wij ons nog niet in staat. Maar — moge zelfs al
uit den toon van dit geschrift blijken, dat ook in dezen
kerkelijken strijd van beide zijden wel eens vreemd vuur

