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Officiëele Kerkelijke Berichten enz.
PLAATSELIJKE KERKEN.
VEENWOCDSTERWAL, 4 Maart 1900. Alhier is met
PMtderbid van stemmen tot Heider en Leeraar beroepen de
Eerw. heer A. Terpstra, Candidaat te Uithuizen.
Namens den Kerkeraad,
A. W. DE JAGHR, Scriba
? Maart 1900. Zondag j 1 maakte onze geachte
i flaa1r'
Weleerw. heer G. van Velzen, aan de gemeente
eene roeping ontvangen tc hebben van de (leref kerk
te y\jlerdeu en Rijsen. Geve de Heere hem zijnen wil recht te
staan, opdat het beslissen hem gemakkelijk moge zijn, kon
e Z1ju tot blijdschap der gemeente alhier.
Namens den Kerkeraad,
G. VAN BEEK, Scriba.
ZEGWAART, 7 Maart 1900. Uit het gestelde tweetal, van
Us. B. Roorda te Burum en Cand. 11. Koffijberg te Barneis alhier eerstgenoemde beroepen.
Namens den Kerkeraad,
E. H. CHORDEN, Scriba.

v^ld,

ZUID-BEIERLAND, 11 Maart 1900. Heden maakte onze
geachte Leeraar de gemeente bekend, eene roeping te hebben
ontvangen van de Gereform. kerk te Oud-Beierland. Moge
zijne keuze eene Gode welbehaaglijke zijn, Hem tot eere en
kon het zijn ons tot blijdschap.
Namens den Kerkeraad.
J. TROOST, Scriba.
KATWIJK A/D RIJN, 12 Maart 1900. Tot onze groote
blijdschap ontvingen wij den 8 Maart het bericht, dat de
^Veleerw. heer Ds. H. Meijering de roeping n?ar deze gemeente
beeft aangenomen.
Namens den Kerkeraad,
W. VOOIJS, Scriba.
Leer^^^ ^ Maart 1900. Gisteren
te hTl
^e^eerw- heer
Roorda ons
lejben ontvangen van de Ger. kerk te
Namens

maakte onze geachte
bekend, eene roeping
Zegwaard.
den Kerkeraad,
K. RADEMA, Scriba.

TEN BOER, 12 Maart 1900. Gisteren maakte onze Leeraar
den aanvang vau de godsdienstoefening bekend, dat ZEw.
v°or de roeping van de gemeente te Tiel had bedankt. Opnieuw
^erd de band gelegd, terwijl ZEw. vriendelijk bedankte voor
te ontvangen belangstelling.
Aan het einde der godsdienst0eJening was de oudste Ouderling de tolk van kerkeraad en
gemeente om hun blijdschap te doen blijken, waarna staande
Werd toegebeden Ps. 134 : 3. Gode de eere !
Namens den Kerkeraad,
J. H. STEENHUIS, Scriba.
"WINSÜM-OBERGTJM, 12 Maart 1900. Onze geliefde
leeraar, Ds. R. Meijering, maakte j.1. Woensdag 7 Maart, na
den bidstond voor Transvaal, de gemeente bekend, dat hij de

KENNIS EN LEVEN.
vnr.
Nergens wordt het verband van
kennis en leven/sehooner en sterker
uitgedrukt, dan in de woorden van
Zus in het hoogepriesterlijk gebed :
ls het eeuwige leven, dat zij U
111Gn> den eenigen waarachtigen
°d en Jezus Christus, dien Gij ge
zonden hebt.
De schrijver vau het vierde Evan
gelie was niet dialectisch en wijsgeerig aangelegd als de apostel Pauius, maar hij had eene intuïtieve,
Contemplatieve natuur. Gelijk hij,
zoolang hij met Jezus persoonlijk
°üiging, geen hoogere vreugde kende,
^aïi aan te liggen aan zijne borst,
eri de heerlijkheid te aanschouwen
van het vleeschgeworden Woord, zoo
bleel hij ook later als apostel altijd
§etuigen van datgene, wat hij gehoord
011 ftiet
zijne oogen gezien, wat hij
aanschouwd en met zijne handen getast
heeft van het Woord des levens. En
dat verkondigt hij, opdat, evenals hij
zelf, zoo ook anderen daardoor gemeen
schap hebben met den Vader en met
zijnen Zoon Jezus Christus.
Het js daarom een betrekkelijk
kleine kring van gedachten, waarin
deze apostel zoowel in zijn Evangelie
als in zijn Brieven zich beweegt. Hij
neemt zich niet voor, een geordend
Verhaal te leveren van Jezus' woor

roeping van de kerk te Katwijk a/d Rijn had aangenomen.
Moge dit besluit strekken tot eere Gods en tot heil zijner kerken,
en geve Hij ons te zijner tijd den man zijns raads.
Namens den Kerkeraad,
K. D. v. D. KOOIJ
OPEINDE-NIJEGA, 14 Maart 1900, Beroepen bij de Geref.
kerk alhier de Eerw. heer S. Idèma, Theol. Cand.
Namens den Kerkeraad, .
11. v. D MARKEN, Scriba.

Garnizoan Helder.
l)e Kerkeraad der Ger. kerk te Helder verzoekt
ten dringendste ouders en voogden lietn te willen
be ichten, wie hunner zonen of pupillen alhier iu
garnizoen zijn gelegd, om hen met raad te kunnen
bijstaan en opzicht over hen te kunnen oefenen.
Namens den Kerkeraad,
C. STADIG,

CLASSEN.
Classis Alkmaar
vergadert IX V. Donderdag 22 Maart 1900 te Helder
in het Militaire Tehuis.
Agendum gewoon.
Namens de Classis,
J. W. WECHGELAER,
Correspondent.

ONTVANGSTEN.
Voor 8cliieriiioniiil«>oj;.
Ps. 27 : 7. Waarlijk de Heere betoonde opnieuw, dat Hij
niet lang op hulp Het wachten. Met dankzegging zij vermeld,
dat ons f 4 werd gezonden en wel uit 's-Gravenhage van den
Zusterkrans „Hulp in nood." Welk een heerlijken naam draagt
deze Krans, en welk een heerlijk werk doet hij. De Heere
zegene dien rijkelijk,
opdat hij nog veel hulp kan bieden, tot
eere zijns Naams.
Namens den Kerkeraad,
R. F. KUIPEK.
Schiermonnikoog, 6 Maart 1900.
Dc nood v:ili Helnioiiil^ ltoi'lc.
Onder hartelijke dankbetuiging ontving de kerkeraad op de
toegezonden circulaire van SI October 18SJ9 dc volgende gil'ten
en collecten.
Van de Geref. kerken te: Gasselter-Nijevecn f 5, Monni
kendam f 2, Oppenhuizen f 3,50, Zeist f 5, Cubaard f 2,
Dokkum B f 5, Tilburg f 10, Almkerk ƒ 10, Bussum f 5,
Nederh^rst den Berg f 2,50, St. Anna-Parochie A f 5, Watergraafsmeei f 5, Vrijhoeve-Capelle f 2,50, Apeldoorn f5, Oude

den en daden. Hij streeft er niet
naar, om eene geregelde uiteenzetting
te geven van de voornaamste waar
heden des heils. Hij laat dat aan
anderen over en onderstelt de getuige
nissen, die door andere apostelen van
Christus' persoon en werk in Evan
gelie en Brief zijn neergelegd. Hij be
paalt er zich toe, om die momenten
uit Jezus' leven en die gedachten
der waarheid uit te werken, die hem
het meest toespreken en aan welke
hij zich, overeenkomstig zijn aanleg
en karakter het meest verwant ge
voelt.
Klein moge dus de kring van
waarheden zijn, waarin Johannes zich
beweegt, het is toch een kleine kring
van groote, heerlijke waarheden. En
aan deze waarheden ontdekt hij altijd
nieuwe zijden; hoe meer hij erover
peinst en nadenkt, des te meer diepten
ontsluiten er zich in voor de oogen
zijns geestes; door het woord dringt
hij aanschouwend door tot de zaak,
waarvan het woord getuigt. Zijn
gelooven is een kennen van God,
een aanschouwen van de Goddelijke
heerlijkheid in Christus, eene ge
meenschap met den Vader en met
den Zoon, dien Hij gezonden heeft.
Dat komt in heel het Evangelie van
Johannes en ook in zijne Brieven uit.
In de overige boeken van het N.
Testament wordt de uitdrukking:
woord Gods, alleen gebezigd van

water f 2,50, Elburg f 5,50, Aiel A f 25, Oudshoorn f 5,
Tholen B f 2, Bolsward f 5, ltottevalle 1' 5, Haarlem C f 5,
Heerenveen f 2,50, lleitzum f 2,50, Marken f 1, Tzum f 1,
Berkel-ltodenrijs f 5, Amersfoort B f 5, Ee f 2,50, Katwijk
a/d Rijn f 3, Naaldwijk f 5, Terneuzeii f 5, Oosterbierum f 2,50,
Giesendam A f 2,50, Westzaan f 1, ècherp.enzeel'f 3, Leens f 10,
Leiderdorp f 10, idem gevonden in de coll. f 1, Purmerénd
f 1. Gots if 5, Leiden A f 5, Epe f 4, Vorden f 1, Nijkerk f 5,
Waddingsveen f 2,50, Giesendam li f 3, Katwijk aan Zee f 3,
Steen wijk A f 5, Kotterdam A f 25, Ooltgensplaat f 2, Gro
ningen A f 20, Anjum f 2,50, Zwolle f 10, Velzeu f 2,50,
Zutfen f 11, Zuiiichem f 1, Giesen-Oudkeik f 1, Harlingen f 5,
Fijnaart f 5, Vrouwenpolder f 2,50, Zegwaari f 2,50, Spijk B
f 4, Alblasserdam f 5, Oude-Pekela 1' 2,50, Sehoonebeek f 2,
Oude-Wetering .1' 5, Sneek A of B ? f 7.50, Dtifzijl f 5, Warfum t 5, ljazerswoude l' 3, Nieuw-Vennep, f 5, • Nichtevetht
f 2,50, llelenaveen f 3. Lemmer f 5, Steenwijk B f 5, Maas
sluis B f 25, Weesp A f 3, Spijk A f 5, Barneveld f 2,50,
Bodegraven f 10, Colijnsplaat f 5, Gorinchem f 10, 7aandam
B f 5, Helder f 7,50, Breda f 2,5(1, Blokzijl f 2,50, Uithoorn
f 1, Arum f 2,50, Overtoom (Amsterdam) f 25, Bj'melo.f 5,
Den Haag B f 25, Overschie f 5, Haren f 10, Sleeuwijk f 2,
Zalt-Dommel f 2, Midwolde f 4, Putten f 2, Aalten B f 10,
Assen f 10, Schettens f 5, Barendreeht f 5, Urk f 5, Uithuizen
f 5, Breukelen f 2,50, Nijawier f 2, Geesterert f 3, Oldebroek
f 2,50. Hoogeveen f 5, Zaamslag A i 5, Workum f5, Boskoop
i 10, Kollum A f 2,50, Marrum f 2,50, Enter f 8, Wanswerd
f 5, Zoutkamp 1 3, N-Pekela f 5, Heinkenszand f 2,50, Leer
dam A f 10, Berlikum f 2,50, Avereeït f 2,50, Bergum f 1,60,
Oosterbeek f 5, Aalten Af], Oostwolde-Oldainbt f 2,50, Wolvega f 2, Hattem f 2, Wartena f 1, Maassluis A f 5, Oosthem
f 2,50, Mijdrecht f 2,50, Bergen op Zoom f 2, Schiedam B
f 10, Heeg f 7i50, Kamerik f 3, Charlois f 10, Holten f 3,
Nijeveen f 1, Appingadam f 2,50, Varsseveld f 3, Den Haa» A
f 25, Blija f 3.
Aan kerkcollecten en giften van particulieren :
Bijeenverzameld door de leden van den raad der Geref. k. te
Rotterdam B f 192.23=, van Ds B. v. S. te A. f 10, van Ds.
A. O. te W f 7,50 Collecten Geref. kerk te Ouddorp f 3,58,
Vollenhove f 5.15, Muiderberg f 1.71.
Bijeenverzameld door Ds Voigt te Raamsdonk f 32,25.
Collecten te Sprang f 8.50, Rozenburg 1' 9,64, Broek op
Langendijk f 7,78, Gouw f 5,80, lïijssen f 3,24, Scharnegoutum
f 18,74. Strijen f 5, Wilnis f f,90, llaulerwijk f 10,015,
Leiden C f 9,55. Veenw.iudsterwal f 5,57. Willemstad f 10,45,
Veenendaal f 13,505, Zwartsluis f 20.315, Katendrecht f 25,
Vlissingen A f 20,145, I.eksmond f 7,80, Zierikzee f 14,20,
Moerdijk f 5,90, I.ollum f 10,50, Tzum f 3,30, Montfoort
f 3.32, Hollnndscheveld f 4.015, Hellevoetsluis f 10 50, Edarn
f 5,35, N. Loosdrecht f 2,90, Kampen f 12,35, Baarn f44,38,
Smilde A f 19.785. Driesum f 10,67, Knijpe f 8,80, Pingjum
f 2, Oldeboorn f 9,45, Burum f 17,895, Sneek A of B f23,56,
Andijk f 7,44, Baard 1 3,05. Velp A f 3,685, Kralingen f 55,25.
Gevonden in de coll. te Leiderdorp f 1. Catechisatiebus te
Oostburg f 1. Van H A. d J. te Zalt-Bommèl f 2,50. Van
de Chr. Jongel.-Vereen, te Uithuizen f 4. Gev. in de coll te
Leiden A f 0.50. Bijeenverz. door Ds. Datema te VrijhoeveCapelle f 2,80
Van Maassluis B nagekomen giften f 2,50.

hetgeen door God in wet en evangelie
gesproken is. Maar Johannes is de
eenige, die dezen naam toepast op
den Zoon, die van den beginne bij
God en zelf God is, die het eeuwige,
natuurlijke, persoonlijke Woord van
God is.
De beide beteekenissen, waarin die
uitdrukking voorkomt, sluiten elkan
der niet uit maar vullen elkander
aan; zij zijn onderling ten nauwste
verbonden. En dat is het, wat Jo
hannes gevoelt en beseft. Het evan
gelie is het woord Gods, juist omdat
de persoon, die er de inhoud van is,
het eeuwige Woord van God is. Het
evangelie is daarom alleen zuivere,
betrouwbare openbaring van God,
omdat Christus, die het verkondigde
en op aarde bracht, de Logos is, in
wien de Vader zijn gansche wezen
en leven, al zijne deugden en vol
maaktheden uitgesproken heeft.
Maar daaruit vloeit ook terstond
voort, dat het geloof aan het evan
gelie geen grond heeft, wanneer het
niet samengaat met en vrucht is van
het geloof in den persoon van Chris
tus. Een zoogenaamd historisch gegeloof is eigenlijk den naam van
geloof niet waard. Het evangelie
werkelijk gelooven en als Goddelijke
waarheid aannemen, kan alleen, wie
den Zoon vertrouwt, wie Jezus er
kent als den Christus, als den Ge
zondene van den Vader, als den

Door Ds. K. Fernhout te Utrecht bijeenverz. f 9,75. Gev. ia
de eoll. Rotterdam A f 1,75. Van Ds. E. v. d. Kamp te
Maassluis f 1,625. Door Ds. Miedema te Charlois, nagekomen
gift f 1.

De kerkeraad verblijdt zich, dat reeds zooveel in
kwam. Sommige kerken zonden dadelijk na ontvangst
der circulaire. Doch nog geen derde deel der kerken
betoonde hulp.
Mochten de andere kerken- ook spoedig iets doen,
dan was de kleine kudde te Helmond uit deze ellende.
firond
kan nu betaald worden, maar geld om te
bouwen is er nog niet. En wat er van het kapitaaltje,
dat de gemeente had uitstaan, terecht zal komen, is
nog zeer duister ; we hooren er letterlijk niets van.
Waarde Broeders! verblijdt ons; de kleine gemeen
ten in deze gewesten zitten toch al -zooveel in wor
steling met on- en êi/geloóf.
Och, gij kunt u haast niet voorstellen, welk een
blijdschap het inkomen van postwissels veroorzaakt;
men gevoelt dan zoo den liefdeband van Gods volk.
Onze oogen zijn op onzen God geslagen.
Namens den Kerkeraad van Helmond,
H. J. BINNÏMA
Tilburg, 6 Maart 1900.
Voor «le Theolojfische Soliool.
Arnhem A
f 21,40 •/: °- Leiden C
f 8,25
Delft
- 50,82
Leiderdorp
- 11,08
n
Ede
- 8,—
„
Noordwijk a/Z, - 2,50
Leksmond
- 6,—
„
Rijnsburg
- 8,—
Va c. Boskoop
- 7,36
Sassenheim
- 4,31
n
„
Hazerswoude - 12,50
„
Voorschoten
- 5,965
„
Hillegom
- 5,56s Leerdam B
- 1,30
„
Katwijk a/R - 6,37s Geesteren-Gelselaar - 18,33
„
Katwijk a Z. • 7,50 Vlaardingen B
- 15,63
„
Koudekerke
- 2,865 Zegwaart c. a.
- 8,81
Leiden A
- 20,31 Dieren
- 24,—
Leiden B
- 12,67 Westerbork
- 3,73

Op verzoek deel ik mede, dat behalve de f 5,75,
contributies uit Smilde de vorige week verantwoord,
vroeger reeds gestort was f 31,82, makende alzoo te
zamen f 37,57.
Laten de Plaatselijke Correspondenten s.v.p. de
namen der contribuanten voluit opgeven aan de
Olassicale Correspondenten, en zooveel 't maar moge
lijk is, de contributies uit één plaats tegelijk over
maken. Dan komen er ook niet zoo licht vergis
singen !
Zwolle, 10 Maart 1900,
Potgietersingel 120.

weg, de waarheid en het leven.
Daarom is in het Evangelie van
Johannes hot voorwerp des geloofs
niets anders dan dit, dat Jezus is de
Christus. Evenals objectief het evan
gelie als het woord Gods en Christus
als het Woord Gods onverbreekbaar
met elkander in verband staan, zoo
valt subjectief het geloof aan het
evangelie altijd met het geloof aan
Christus saam. Beide zijn in den
diepsten grond één. Met dezelfde
daad der ziel omhelst de geloovige
het evangelie als het woord Gods
en Jezus als den Christus. Het ge
loot blijft niet bij het getuigenis aan
gaande Christus in het evangelie
staan, maar richt zich door dat ge
tuigenis heen op den persoon van
Christus, dringt door het woord tot
Hem door, van wien het getuigt,
en treedt in levensgemeenschap met
den Vader en met zijnen Zoon Jezus
Christus.
Deze gedachtengang leidt er den
vierden Evangelist toe, om naast het
gelooven ook nog van kennen te spre
ken. Juist omdat het gelooven altijd
tweeërlei insluit, aannemen van het
evangelie en vertrouwen op Christus,
is het in zekeren zin onvoldoende.
Gelooven doet altijd denken aan het
aannemen van eene getuigenis op
grond van eene of andere autoriteit.
En dat is het ook altijd, op gods
dienstig gebied evengoed als op an

De Penningmeester
van de Theologische School,
DK. H. FKANSSEN.

dere terreinen des levens. Maar als
dc geloovige door het getuigenis des
woords in levensgemeenschap treedt
met Hem, die van dat woord de in
houd is, dan gaat het zelfs hier op
aarde reeds in beginsel in een ken
nen over.
Dit kennen is bij Johannes geen
dialectische ontleding van begrippen,
geen bloot verstandelijk inzicht in het
woord der waarheid. Zulk eene
louter intellectualistische werkzaam
heid is den naam van kennen niet
waard, evenmin als het natuurlijke
leven zonder het geestelijk leven
den naam van leven, en de natuur
lijke dood voor wie het leven in
Christus deelachtig is den naam van
dood verdient. Zulk een kennen is
eigenlijk een liegen. Die daar zegt:
ik ken Hem en zijne geboden niet
bewaart, die is een leugenaar en in
hem is de waarheid niet. Een iege
lijk, die zondigt, heeft God niet ge
zien en heeft Hem niet gekend. Die
niet liefheeft, heeft God niet ge
kend, want God is liefde, 1 Joh.
2:4, 3:6, 4:8. Het ware ken
nen wordt in de practijk openbaar.
Hieraan kennen wij, dat wij Hem
gekend hebben, zoo wij zijne gebo
den bewaren, 1 Joh. 2 : 3.
Höt echte wezenlijke kennen is
eene daad van den ganschen mensch,
een in zich opnemen van de waar.
heid als Goddelijke realiteit, eene
•

aansluiting aan den persoon zeiven,
van welken het woord de getuigenis
is, een aanschouwen van God en eene
gemeenschap met God. Het is boven
de ons gewone tegenstelling van
weten en doen, van theorie en practijk zeer verre verheven, omvat
hoofd en hart te zamen en neemt
Verstand en wil beide in dienst. En
van dat kennen zegt Jezus in het
hoogepriesterlijk gebed, dat het het
eeuwige leven is.
BAVINCK.

„HET HUISBEZOEK."
Prof. Biesterveld gaf verleden week
eene belangrijke, leerrijke, nuttige studie
over het Huisbezoek in het licht.
Er was daaraan behoefte. Hoezeer
het ambt in de kerk van Christus in
de laatste jaren meer tot zijn recht ge
komen is, toch ontbreekt het nog al te
zeer aan wetenschappelijke beoefening
van de vakken, die op het ambt betrek
king hebben en evengoed als uitlegging
der Schrift, geschiedenis der kerk en
uiteenzetting der waarheid, een wezenlijk
bestanddeel vormen van de wetenschap
der Heilige Godgeleerdheid.
Prof. Biesterveld heeft aan een be
langrijk onderdeel van deze ambtelijke
vakken . eene schoone en vruchtbare
studie gewijd. Nadat hij eerst de Schrif
tuurlijke gegevens verzameld heeft, bl,
9 -22, en daarna een historisch over
zicht van het Huisbezoek, voornamelijk
in de Roomsche, Luthersche en Gerefor
meerde kerk geleverd heeft, bl. 22-138,
gaat hij ertoe over, om achtereenvolgens
het karakter, het doel, de noodzakelijk
heid, het subject, de inrichting, en de vereischten voor de rechte oefening van het
Huisbezoek te bespreken, bl. 139 —289.
Er valt uit dit boek van mijn ambt
genoot veel te leeren, niet alleen voor
de theorie maar ook voor de practijk,
niet alleen door de. dienaren des Woords
maar ook door de ouderlingen.
Het Huisbezoek is een kostelijk
kleinood van de Gereformeerde kerken.
Het ligt opgesloten in het opzieners
ambt, dat Christus in zijne gemeente
ingesteld heeft, en werd in 'den eersten
tijd Van de Christelijke kerk ook ernstig
behartigd. En toen het in de Roomsche
kerk allengs voor de juridische biecht
plaats maakte en door de Lutherschen
verwaarloosd werd, is het door Calvijn
weder ingevoerd en hersteld en door Gere^
formeerde kerken en belijdenisschriften,
theologen en canonisten overgenomen
en ontwikkeld.
En nog altijd is het in de Gerefor
meerde kerken, ook hier te lande, ge
bruikelijk. Maar het Huisbezoek heeft
steeds met groote bezwaren te worstelen.
Vooral als de gemeenten zich uitbreiden,
wordt het als een onbegonnen werk be
schouwd. Predikanten maken er zich
soms van af, met te zeggen, dat Huis
bezoek het werk der ouderlingen is. En
werkzaamheden van allerlei aard nemen
dikwerf de krachten der ambtsdragers
zoo in beslag, dat er voor Huisbezoek
geen tijd en geen lust overblijft.
Prof. Biesterveld deed daarom een
goed werk, met op het Huisbezoek
wederom de aandacht te vestigen. Hij
' stelt helder in het licht, dat het een
Schriftuurlijk bestanddeel van het op
zienersambt is. Hij toont aan, dat het
niet alleen de taak is van de ouder
lingen maar ook van de dienaren des
Woords. Hij betoogt in den breede de
noodzakelijkheid en het nut en hand
haaft het tegen bezwaren en bedenkingen,
die er van verschillende zijden tegen
ingebracht worden. En hij wijst ook
practisch aan, hoe het Huisbezoek inge
richt moet worden en bij goede regeling en
tijdsverdeeling ook in groote gemeenten
zeer goed uitgevoerd kan worden.
Moge deze studie door velen, inzon
derheid door onze predikanten en ouder
lingen gelezen en overdacht worden;
brenge zij het Huisbezoek meer dan tot
dusverre in eere, en werpe zij een rijken
zegen af voor den geestelijken welstand'
der gemeenten van Christus.

*F. R. TURRETINUS.
Maandag den vijfden Maart j.1. be
haalde de heer G. Keizer, die vroeger
aan de Theol. School alhier zijne, stu
diën volbracht, aan de Universiteit te
Lausanne den graad van Doctor in de
Godgeleerdheid.
• Hij verdedigde bij die gelegenheid,
behalve een achttiental zeer besliste stel
lingen, ook eene dissertatie, welke onder
den titel van Frangois lurretini, sa vie
et ses. oeuvres et le consensus, bij Bridel
te Lausanne gedrukt werd en reeds
terstond bij het eerste inzien een gunstigen indruk maakt.
De keuze van het onderwerp is ge
lukkig te noemen. Turretinus is na
Calvijn en Beza de beroemdste en in
vloedrijkste hoogleeraar aan de School
te Genève geweest. In de zeventiende
eeuw, in welke hij leefde, genoot hij
eene Europeesche vermaardheid. Hij had

uitgebreide relaties met Frankrijk, Enge

land en Nederland. Aan den Consensusstrijd nam hij een werkzaam aandeel.
Met de dwalingen van zijn tijd was hij
uitnemend op de hoogte ; hij ontdekte
en weerlegde ze met groote scherpzinnig
heid
En na zijn dood heeft hij tot in
deze eeuw toe nagewerkt in de Gere
formeerde theologie, inzonderheid door
Cunningham in Schotland en door Hodge
in Amerika.
Het proefschrift, dat de heer Keizer
aan dezen theoloog heeft gewijd, is den
man waardig. Het is een boekdeel van
330 dicht gedrukte bladzijden, die het
bewijs leveren van breed opgezette,
historische en dogmatische studie.
Dr. Keizer leidt ons eerst naar Italië,
naar Lucca, waar het zaad der Hervor
ming sedert 1541 gestrooid werd door
Peter Martyr Yermiglius. Uit die stad
is de beroemde familie Turretini afkom
stig. De grootvader en de vader van
Franciscus Turretinus worden elk in een
afzonderlijk hoofdstuk besproken. Hij
zelf werd in 1623 geboren, was leerling
van Diodati, Tronchin, Spanheim, maakte
studiereizen naar Nederland en Frankrijk
1644 — 1647, werd in 1653 hoogleeraar
te Genève en bleef dat tot zijn dood
in 1687 toe.
Een groot deel van zijn léven was.
gewijd aan de bestrijding der dwalingen
van de hoogeschool te Saumur. Deze
hadden haar aanvang reeds in de stel
lingen van Parsiinonius en Piscator over
de dadelijke gehoorzaamheid van Christus,
werden te Saumur door Amyraldus,
Cappellus en Placaeus breeder uitge-.
werkt en toonden reeds spoedig, vooral
bij Pajor., haar gevaarlijke strekking.
Tegen al die dwalingen stond Turre
tinus pal. Hij .hield de eer op van de
hoogeschool van Calvijn. Zijn toeleg
was, om de gevaarlijke stellingen van
Saumur te verwijderen en allen weder
rondom de zuivere belijdenis der waar
heid te vereenigen.
Dr. Keizer stelt in helder licht, dat
bij dat pogen niet de strengste, maar
de gematigde orthodoxe partij de over
winning heeft behaald.
De Consensus, die er de vrucht van
was, bedoelde niet te bannen en uit te
werpen, maar streefde ernaar, om op
den grondslag der oude, beproefde waar
heid de eenheid en den vrede te her
stellen.
En daarmede komt het karakter van
Turretinus overeen. Hij bracht de theo
logie, niet verder, maar, maakte aan het
einde der voorafgegane, productieve periode
de balans op. Daarbij onderscheidt hij
zich door scherpzinnigheid, objectiviteit,
gematigdheid. Geen origineele, produc
tieve kracht is hem eigen, maar wel
uitnemende, reproductieve kracht. De
schatten dér Gereformeerde waarheid
zamelt hij bijeen, bewaart ze zuiver en
trouw, handhaaft en verdedigt ze tegen
inkruipende dwalingen en schoonschij
nende nieuwigheden.
Dat alles wordt door Dr. Keizer op
schoone wijze in zijne dissertatie,uiteen
gezet. Niet alleen toont hij overal, goed
op de hoogte te zijn van de historie, en
spaarde hij daartoe geen moeite en geen
tijd ; maar zijn boek heeft ook dogma
tische waarde; zelfstandig en vrij, en
toch op bescheiden, aantrekkelijke wijze
beoordeelt hij de vraagstukken, die op
dogmatisch gebied in den tijd van Tur
retinus aan de orde waren.
Wij wenschen Dr. Keizer daarom met
deze dissertatie en den met eere
verworven Doctoralen graad van harte
geluk. Moge het hem gegeven worden,
om straks in de pastorie van eene deiGereformeerde kerken zijne zoo schoon
begonnen studiën voort to zetten, tot
bevordering van de Theologische weten
schap en voor een bescheiden deel ook
tot eere van de Theologische School.
BAVINCK.
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XI.
WAT LIEFDE IS.
Wat zegt liet, lief te hebben? Deze
vraag is niet even spoedig beantwoord
als gesteld. De liefde wordt nog min
der begrepen dan beoefend.
Laat ons, om tot eene voorstelling
van de liefde te komen, voor een oogenblik teruggaan op wat vlak tegen haar
overstaat, te weten op den haat. Wat
is haat? In zijn windselen is hij te
genzin tegen iemand; men trekt zich
: van hem terug en stoot nem van zich
! af; in zijne ontwikkeling is de haat
' eene felle tegenkanting tegen den evenmensch, waarbij men zijn ondergang
zoekt, omdat zijn bestaan ons in den
weg staat. Haat is alzoo in zijn be^; ginsel doodslag; 1 Joh. 3 : 15, die
zijnen broeder haat, is een doodslager.
Is liefde nu vlak bet tegendeel van
haat, dan valt het niet moeielijk om
haar te onderkennen ; de dingen worden
vaak het duidelijkst van hunne keer
zijde uit bezien.
Liefde is een lust aan het welzijn,
aan het leven van den naaste, die ons
beweegt om ons zeiven met het onze
in dienst van zijn belang, van zijn
geluk te stellen.

Maar hiermede is niet alles van de
liefde gezegd.
De liefde wil evengoed ontvangen
als geven. Zij geeft om te nemen.
Liefde zoekt liefde. Zij is een drang
tot vereeniging met den naaste. In
den naaste zoekt zij den broeder. Zij
wil één leven met hem leven ; zijn leven
moet het hare worden, gelijk haar leven
het zijne. Liefde is de wil tot een
heid. Hier valt zij saam met den drang
naar leven ; want leven is lichaauisgewijze wisselwerking van onderscheidene
deelen, en deze lichaamsgewijze wissel
werking geschiedt door de liefde.
Nu spreekt het vanzelf, dat aan dit
alles evengoed een welgevallen aan den
naaste ten grond leggen moet, als bij
den haat een afkeer van hem. Liefde
is alzoo in haar eerste wortelen wel
gevallen.
Maar is dat zoo, dan komen wij voor
een gewichtig bezwaar te staan.
Ons wordt geboden onzen naaste lief
te hebben. Maar als liefde welgevallen
tot wortel heeft, hoe zullen wij den
naaste dan beminnen, als er niets aan
trekkelijks aan hem te vinden is. Eu
helaas ! aan de meeste menschen is niets
aantrekkelijks. Misschien haten zij ons ;
zullen wij dau zulk een welgevallen
aan hen hebben, dat wij ons aan hen
geven, niet de bedoeling om met hen
één hart te worden en ééne ziel ?
Hooren wij naar wat de wereld hierop
ten antwoord geeft. Liefde wil, liefde
eischt men ; onze tijd begint zelfs met
de liefde te dwepen, gelijk weleer niet
de vrijheid, en wil ze tot grondslag
eener nieuwe maatschappij, waarin alle
dingen gemeen zullen zijn. Dien eisch
grondt men op de voortreffelijkheid van
den mensch, die echter eerst te voor
schijn treden kan, als de beide bronnen
des kwaads, de rijkdom en de armoede,
voorgoed afgeslotèn zijn. Wat echter,
als het blijken zal, dat de bron des
kwaads niet buiten den mensch ligt,
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in rijkdom of' armoede, maar in het
hart zelf, welks gedichtsel boos is van
der jeugd af? Dan zal de mensch aan
geen naastenliefde meer gelooven, en
slechis van zichzelf liefhebber zijn.
Het kan trouwens niet anders ; alleen
de Schrift geeft het antwoord op de
vraag, hoe het mogelijk is een welge
vallen te hebben aan een onbehaaglijk
mensch.
De Schrift toch laat op de menschen
een wonderschoon licht vallen, door
hen • Gods geslacht te heeten. Voor
zeker kan men in den mensch zijne
afkomst slechts rnet moeite onderken
nen ; want hij draagt het kleed van
een bedelaar, al toonen de verschoten
kleuren, dat zijne lompen van een ko
ninklijken mantel zijn ; hij heeft geen
kinderrecht, geen erfrecht meer; ook
is er een vonnis des doods tegen hem
gesproken, welks. uitvoering den laatsten band tusschen hem en zijn Vader
afbreekt. En ja', stond het nu zoo
met den mensch, als met den duivel,
dan was het met de naastenliefde ge
daan. Ér is echter reden voor, dat God
ohs niet geboden heeft om den gevallen
engel maar wel . om den naaste, al is
hij een, gevallen ^schepsel, lief te heb
ben. Want God heeft de wereld lief
gehad ; Hij zal zich. zijn geslacht we
dergeven. Hij heeft den mensch voor
zichzelven bestemd; op ons voorhoofd
staat het opschrift geschreven : aan God.
Omdat de Christen dit weet, kan hij
den naaste liefhebben; de liefde van
God tot de menschen is het geheim
van zijne liefde tot de menschen. De
Christen merkt den menscli iu het licht
van zijne herkomst en van zijne be
stemming aan ; daarom ziet hij over
hetgeen zijn naaste Op dit oogenblik is
henen. Zoo, in God bezien, wordt de
naaste liem een wezen van waarde,
waarin hij welgevallen heeft.
Hierdoor wordt de lust aan 's naasten
welzijn een verlangen naar zijne ver
lossing van den dood en zijn deelge
nootschap aan het eeuwige leven, dat
zich wel allernaast in het weldoen van
zijn uiterlijken mensch kond geeft, maar
van daar uit tót dfe'fi innel'lijken mensch
poogt door te dringen, om dezen tot
God, en in God, tot dé verlossing en
de, zaligheid te brengen.
Maar de liefde bleek ook drang naar
vereeniging met den naaste te zijn,
| voorzeker ; maar de liefde des Christens
is een drang tot vereeniging met den
naaste in God. God alleen is het heilig
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middenvlak, waar de Christen met zijn
naaste saanikomeh wil. Daar alleen
kan het trouwens komen tot een ware
en innerlijke, heiljge en blijvende ver
eeniging tusschen hem en den naaste.
Buiten God om kan slechts van eene
natuurlijke en maatschappelijke vereeni
ging sprake zijn, die aan den hoogen
eisch en den verreikenden drang deiliefde vau verre niet beantwoordt. De
ware liefde zoekt in God vereeniging
met den naaste; in den evenmensch
begeert zij den broeder.
VAN

ANDM,.

Politieke Beschouwingen.
Verleden week verlieten wij in Zuid-Afrika
de Engelschen onder Roberts zachtjes aan
optrekkende naar Bloemfontein, Vrijstaat's
onversterkte hoofdplaats, waarvan reeds te
voren de Regeering liaar zetel verplaatst bad
naar Winburg, een weinig Noordelijker.
Afgemat als zijn troepen waren door de
geforceerde marschen en de verliezen tegen
over Cronjé en daarna geleden, kon hij slechts
langzaam vorderen. En de Burgers, ofschoon
niet voornemens hem ten Westen van Bloem
fontein ernstig slag te leveren, trachtten
hein zooveel mogelijk in zijn optocht te be
moeilijken. En dit gelukte hun telkens.
Roberts moest zelf erkennen, dat „de Boeren"
het hem, zeer lastig maakten door hunne
kennis van liet terrein en hun weerstand,
en zijne verliezen bewezen, dat al begon
ook hij reeds onder groote overdrijving het
herhaald terugtrekken der Burgers als „vluch
ten" voor te stellen — niets minder waar was.
Met meesterlijke volharding wisten ze zich
met behoud van geschut en bagage terug te
trekken, en reeds bij den tweeden aanval
lieten zij zich niet meer omtrekken, maar
dwongen de Engelschen tot een frontaanval,
die hun op 70 dooden en 320 gewonden
kwam te staan, terwijl zij zeiven maar 2 en
10 man verloren aan dooden en gekwetsten.
Dit geschiedde van Zaturdag op Zondag.
Roberts dorst dan ook niet den rechtstreekschen weg naar Bloemfontein te volgen ; hij
boog Zondag Zuid-oostwaarts langs de Kaalspruit af, om de Burgers, die zich Noordoostelijker hadden opgesteld bij dien weg,
en wel Noordelijk van Bloemfontein, te ont
gaan. En dit gelukte Maandag, zoodat hij
tegen den avond Zuid-westelijk van Bloem
fontein kwam en het French met zijn voor
hoede gelukte, doch niet dan na hardnekkigen
strijd, tegen de nacht een paar heuvels te
vermeesteren. Des aangaande seint Rob.rts
uit Veutersvlei Dinsdag, 5 uur in den mor
gen : „Op mijn marsch van gister geen
tegenstand ontmoet; aan French gaf ik order
om zoo mogelijk voor het invallen der duis
ternis zich van het spoorwegstation bij Bloem
fontein meester te maken en het rollend
materiaal in veiligheid te brengen. Te
middernacht meldde French, dat hij na heftigen tegenstand twee heuvels, dicht bij het
station en de stad beheerschende, leeft bezet."
„Een broeder van president Steyu is ge
vangen. De telegraaflijnen naar het noorden
zijn afgesneden, de spoorweg is vernield.
Met de 3e brigade cavelerie en met bereden
infanterie ruk ik na ter versterking van
French. Mijn overige legermacht zal zoo
snel mogelijk volgen." . . . .
Blijkbaar heeft Roberts met de uiterste
inspanning en met list dit resultaat ver
kregen. Zijn paarden zijn af, zijn kruit is
op, zijn levensvoorraad is weinig, en zoo
de Burgers de gelegenheid hebben, om zijn
linie van gemeenschap met Kimberley ernstig
te bedreigen, en hem uit het Noorden, Westen
en 't Oosten, in de open omgeving van Bloem
fontein het leven zuur te maken, kon zijne
positie daar nog wel eens zeer ernstig wor
den. Woensdagavond was hij nog niet in
Bloemfontein. Intusschèn is wel gebléken, dat
Roberts een groote tactikus is, waard tegen
over de dappere Burgers te staan. Maar ook
is duidelijk, dat er van een ontmoediging bij
de Burgers, gelijk de Engelschen zoo gaarne
den indruk geven, geen sprake is. Ook aan de
Oranjerivier niet, waar zij de overgangen met
succes verdedigen. Ook bij Mafeking staan zij
trouw op post eenerzijds bij de Vaal om een
mogelijk onverhoedschen inval in Bloemhof te
keeren, en anderzijds de belegering van
Mafeking te verscherpen. Daar ziet het
er dan ook geducht benauwd uit. De Burgers
zijn reeds tot enkele hoo dstraten genaderd en
de Kaffers, die men om broodsgebrek uit de stad
wilde jagen, joegen zij terug, alles met hun
vuur beheerschend. 't Verkrijgen van Mafe
king zou inderdaad een ware verkwikking zijn
voor de Burgers voor de teleurstellingen
van den laatsten tijd. Laat ons hopen.
Want ook in 't Zuid-westen van de Kaap
kolonie breidt zich nu juist de opstand uit,
zeer onrustbarend en de Aar-spoor bedrei
gend. Toch rekene men hierop niet te veel;
de toestand is voor de Boeren daar zeer
moeilijk tengevolge van de • aanwezigheid
der Engelschen. Niets minder dan Lord
Kitchener's talent is noodig om daar goede
orde op zaken te stelleu. Ook in Natal
blijft het overwicht aan de zijde der Burgers
in de Biggardsbergen, ieder voor zich als
een sterke vesting. Terwijl alzoo de Burgers
nog geheel Bechuanenland, een deel van
Griqualand-west, van Natal en de Kaapko
lonie van de Engelschen in hun macht
hebben, en dezen slechts een stuk van den
Vrijstaat tusschen Modder- en Rietrivier in
de hand (waarvan wij echter de beteekenis
niet willen onderschatten), was het zeker geen
ongeschikten tijd' voor de Republieken eeris
te vragen naar de voorwaarden van moge
lijken vrede, door de tusschenkomst van
de Mogendheden in te roepen. Daaraan
toch kan niet getwijfeld worden, 't Vol
gende telegram verzekert het:
DEN HAAG, 13 Maart. „De Minister van
Buitenlandsche Zaken ontving Zondagavond
laat het telegram omtrent de door de Presi
denten Kruger en Steyn gevraagde bemid
deling van Nederland. Maandagvoormiddag
vergaderde de Ministerraad buitengewoon ter
beraadslaging over deze gewichtige quaestie."
Men stelle zich daarvan echter niet te
veel voor. Wij herhalen : geen Mogendheid
durft eigenlijk de kat de bellen aan te
binden, en de Engelschen zijn veel te
opgewonden, om zachte en aannemelijke
voorwaarden te stellen.
Reeds Dinsdag zond Engeland het ant
woord : onvoorwaardelijke onderwerping en
geen onafhankelijkheid van beide Republieken.
„Welk een misdaad" riep zelfs een Engelsch parlementslid uit! De oorlog tot een
verdelgingsoorlog geproclameerd. Welk een
gruwelijk misbruik van 't geweld over 't
recht!
Wij hadden niets anders verwacht. Doch,
God regeert. Moge Hij zijne wrake toonen!
Ook hoede men zich voor de meening alsof

Kruger en Steijn uit groote moedeloosheid
dit verzoek zouden hebben gedaan. Laat
de Engelschen dat vertellen, 't Is een goede
zet van Kruger op 't schaakbord. Blijt En
geland doorslaan in zijne eischen, en dat
zal 't wel doen, helaas, dan zullen de ont
moedigde onder de Burgers alom weer ge
prikkeld worden tot nieuw en bloediger
verzet dan ooit, en Europa en N. Amerika
tusschenbeide komen ?
Doch laten
wij dit voorshands voor hetgeen 't is. Wij
verwachten er voorshands niet veel van.
Zeker is dat 't verzet ontzaglijk zijn zal,
maar ook de overmoedige houding van En
geland bevestigt de overtuiging vau Kruger
en de zijnen, dat het in dezeu oorlog gaat
om de vrijheid of den ondergang der Re
publieken in Zuid-Afrika. Slechts door
overstelping van de Boeren zullen de Engel- i
schen triumpheeren, maar over een woestenij!
Moge God nog de Engelschen tot inkeer
brengen, en de andere naties tot diepe er
kentenis over hunne zedelijke gezonkenheid
en hun schandelijk dulden van „geweld
boven recht" !
Overigens uit Europa geen bijzonder
nieuws.
In onze Tweede Kamer werd verleden
week art. 1 van 't ontwerp op den leer
plicht aangenomen met 53 tegen 37 stem
men, dank zij 't afwezig zijn van minstens
een zevental der tegenstanders. De discussie
levert weinig belangrijks op, of het moest
zijn, dat het ontwerp totnogtoe zoo goed
als onveranderd blijft. De socialisten laten
zich ducht'g gelden.
Toch werden al hunne voorstellen en die
der Radicalen tot verscherping van leer
plicht — Verworpen.
Er zou gisteren officiëel bericht zijn ont
vangen, dat „de vier gevangen genomen
scheeposfficieren van het parlementaire stoom
schip Generaal Pel door inboorlingen op
Nieuw-Guinea vermoord zijn."
Droef gevolg van de slapheid onzer Marine
aldaar !
NOORDTZIJ.
Het anti-alkoholisch Wereldcongres zal
van 9 tot 13 Juni aanstaande te Londen
gehouden worden.
In de Fransche Kamer verdedigde de
abt Gayraud het gezantschap bij den Paus
„op gronden ontleend aan het Chris
tendom". — „Aan het Katholicisme",
verwar de dingen niet! — riep het
Kamerlid Clovis Hugues hem toe.
Einde 1898 telde men in Japan 40.981
Protestanten, 53.427 Roomschen- en 24.431
Grieksche-Kathoheken. De Protestanten had
den toen, na aftrek van verliezen door
sterven en verhuizen 403 leden gewonnen.
Zij hadden 692 missionarissen, zoowel
vrouwen als mannen. Er zijn 308 inlandsche
predikanten en 725 evangelisten, die nog
niet geordend zijn. Voorts hebben de
Protestantsche kerken 22 scholen en Theolo
gische colleges, 20 jongens- en 50 meisjes
kostscholen. De Roomschen hebben twee
Theologische scholen en vier pensionaten.
— Op godsdienstig gebied beeft dus do
Europeesche beschaving aldaar nog niet
zooveel invloed, als op het staatkundig en
oorlogskundig gebied.
tZuid-Oosthoek van Friesland.
M. de R. t Mag ik zeer beleefd een
plaatsje in onze Bazuin verzoeken, om het
volgende te verantwoorden.
Ontvangen door Ds. H. Meijer te Reitzum,
gevonden in de coll. f 1 ; door Ds. N. Diemer te Munnikezijl f 1,02 ; van N. N, te
Nijemirdum f 5 ; door den lieer G. Buldthuis te Winsum (Groningen) van de Jonged.Ver. f 5; van Mej. Beeuwkes den Haag f 7 ;
een zak bruine boonen (lieele beste), van de
lieeren Gebrs. van Namen te Zwijndrecht;
dat - is de tweede zak al in dezen winter,
die geliefde Broeders gedenken de armen
in den Z.-O.h. liefderijk en mild ; een pak
ket Scheurkalenders en boekjes, en een rol
muurplaten met Bijbelteksten, van den heer
K. J. Zomer te Franeker ; een doos met lec
tuur, predikatiën en boekjes enz., van den
heer A. B. te Urk ; een doos met gedragen
kleederen, afgezonden te Vlissingen, afzender
Onbekend ; dan nog een pak oude en nieuwe
kleederen van de Geref. Vrouwen-Ver. te
Oppenhuizen en Uitwellinga (bestuur Mej.
M. C. van Kasteel, W. Porter, J. R. de
Grootj. Die Ver. bijzonder dank ; al de
gevers zij hartelijk dank gezegd, voor de
liefdesbemoeiïng den armeii Z.-O.h. bevvezen.
De Heere vervulle zijn Woord aan u allen:
Wat gij aan een van mijne minste broederen
gedaan hebt, dat hebt gij aan mij gedaan.
Uw dankbare Vr. en Br.,
J. WOUDA, Correspondent van Jachin.
Oranjewoud, Heerenveen,
12 Maart 1900.
Militair Tehuis te Kampen.
In hartelijken dank ontvangen :
Gift van de Zendings-Vereeniging f 10,—
Van den Ring v. Geref. Jongel.-Ver. Hardenberg en omstreken
.
.
f —,87
Van de Jongelings-Vereen. te GasselterNijeveen . . . . .
f 4,62
Namens het Bestuur,
H. v. OLST, Penningm.

I n g e z o n d e n .

Voor eer en reelit.
Ook na het zacht vermaan van den red.
van „De Bazuin", in het art. „Broederlijk ?"
zie No. 9 — heeft de red. van de
Friesche Kerkbode noch zijn beleedigende
woorden teruggenomen, noch aan mijn ver
weer een plaats gegeven in zijn blad. Hij
volgt geheel het voorbeeld van den red. van
„Hollands Kerkblad", over wien ik klagen
moest in No. 52, en die nog niet op deze
zijne schreden is teruggekeerd. Waar moet
het heen, als zulke persmanieren onder ons
en over ons heerschappij verkrijgen ?
Hoe ongaarne bok, ik moet mij wel in
postuur stellen tegen wat m.i. een miskenning
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is van eer en recht. Een goede naam is • voorzoover zijn arbeid aan dat blad betreft, 1
dat blad tot de dooden gerekend moet
beter dan goede olie.
k Zal mij thans bepalen tot de vermelding worden, en over wien een redacteur, die zich
der feiten, en de mededeeling van de stukken. zet om „doodengericht" te houden, zonder
tegenspraak en hooger beroep te vergunnen,
In de F. K van 19 Jan. jl. heeft het den
vonnis mag vellen. Vervolgens word ik in
r ed., l)r. H. H. Kuyper, goed gedacht, over
't zelfde artikel beschuldigd van insinuatie
«-De Roeper" te schrijven, zóóals reeds in
tegen Dr. A. Kuyper en van onwellevend
het bovengenoemd art. «Broederlijk ?" van
Dr. Bavinck is medegedeeld. Veertien dagen optreden, beide zonder dat één van mijne
lang heb ik gewacht, of de red. niet zelf aldus gekenschetste woorden wordt medege
deeld.
zou inzien, dat dit toch al te zeer gaat bui
Na hetgeen de red. van „De Bazuin' in
ten de maat van strenge kritiek over an
No.
9 gezegd heeft van de ongeldigheid
dersdenkenden en van vreugdegeroep over
van zulke argumenten voor de niet-plaatsing
«dooden." Tevergeefs. Toen heb ik den
van mijn verweer en de niet-achtueming op
volgenden brief geschreven. Niet om „op
mijn beklag, ga ik daarop nu niet verder in.
visite" te gaan, maar om op te komen tegen
Ik zeg hem dank en ook Ds. A. Littooy.in
het vonnis van een rechter op eigen hand
de Zuiderkerkb. ; en Ds. Winckel in H.
AAN DK. H. H. KUYPER, EED.
Kerkblad voor hun getuigenis tegen zulke
wijze van doen.
VAN u De Friesche Kerkbode
Ook de red. van De Heraut mengt zich
in de zaak. In het No. van Zondag j.1.
Geachte Redacteur,
verklaart ook hij het niet betamelijk, een
artikel, dat niet ter kennis van de lezers is
In 't No. van 19 Jan. j.1. van uw blad
gebracht, als onwellevend te veroordeelen.
hebt gij u veroorloofd, het door mij jaren
Van de toevoeging : „ook al ontkennen wij
lang geredigeerd weekblad „De Roeper," nu
bet zijn loop geëindigd heeft, te smaden
niet, dat er aanleiding gegeven was," ont
m et een vonnis, dat de nog levende schrij
vang ik gaarne toelichting; welke „aanlei
vers en vooral den gewezen redacteur wel ding" heb ik daarvoor gegeven ? De H.
tot een afschrik moet stellen voor ieder, die
acht „olie op de watereu" noodig. Maar
over hen oordeelt naar en öp gezag van
m.i. werpt zij zelve in plaats van olie op
uwe uitspraak.
de baren, een beetje olie iu 't vuur en mist
Twee weken heb ik gewacht, of gij niet alzoo haar goede doel. Immers, De H.
zelf tot inzicht zoudt komen, dat zulk een
brengt i:i liet publiek, wat niet publiek be
„wijze" van „polemiek voeren" ten een'enhoefde te worden, en zoo werd zij vooral door
male strijdig is met betamelijke persmanie onvolledige publicatie, reeds oorzaak van mis
ren, en, wat meer zegt, met de wet onzes
vattingen, die allermeest voor mij onaange
Gods.
naam zijn.
Dat gij niet zonder eenig genoegen „De
Genoodzaakt, zal ik deze aangelegenheid
Roeper" hebt zien verdwijnen, duid ik u niet
nu in haar geheel mededeelen. De zaak
ten kwade. Maar met verontwaardiging ver
is deze.
werp ik als valsch getuigenis deze uwe
In het eind der vorige week ontving ik
bittere woorden, waarin gij karakteriseereu
een pres ex. van Dr. H. H. Kuyper's Rede
wilt „de wijze, waarop de polemiek ge
bij de aanvaarding van zijn hoogleeraarsainbt
voerd werd" door „De Roeper." „Stelsel
aan de Vr. Univ. Die toezending in deze
verhoudingen verwonderde, hinderde, mij.
matige verdachtmaking" is misschien een te
sterk gesproken woord, maar het had er
Hoe, dacht ik, kan de geachte redenaar het
soms veel van, alsof al wat van de Vrije
toch in zichzclven saamvoegen, mij zóó kren
Universiteit kwam en al wat Dr. Kuyper
kend te teekenen en daarna zoo onrecht te beje
deed reeds daarom slecht en verkeerd was." genen, en tegelijker tijd mij eene rede present
aarover heb ik, ais het noodig moclit
te sturen, terwijl iiij weet dat ik die krenking
wezen, veel te vragen en te zeggen. De diep gevoel ? Welke voorstelling maakt hij
ac ïtmg voor de Friesche kerken en allen
zich van mijn karakter, dat hij kan meenen,
die verder de Fr. Kerkbode lezen, en de dat zulk een zending, zonder meer, mij aan
opprijsstelling vau eigen goeden naam ver
genaam zou kunnen wezen ? Na rijp beraad,
bieden mij, te aanvaarden dat brandmerk
heb ik die rede teruggezonden. Om hierbij
op mijne bedoelingen met mijne meermalen
alle onnoodige onaangenaamheid te vermijden,
m „De R." geuite bezwaren tegen woorden
zond ik ze niet „retour afzender," maar
en daden van Dr. A. Kuyper, en tegen het frankeerde ze opnieuw en adresseerde ze
geen de Vrije Universiteit doet, of liever, in behoorlijke,
volledige titelatuur, aan
niet doet.
Prof. Dr. H. H. Knijper.
„Stelselmatige verdachtmaking" — daarvan
De aanmerking in De H. dat ik dit deed
beschuldigt gij „De R." niet ten volle, maar,
op het zelfde couvert met doorhaling en
en dit is minder dapper doch niet minder
bijschrijving, ga ik voorbij, als al te klein ;
e r gi door er
bij te voegen dat dit „mis gedurig ontvang ik en verzend ik drukwer
ken, met gebruik van het zelfde couvert en
schien" is „een te sterk gesproken woord,"
met doorhaling enz. op dezelfde wijze.
gaat gij a a n 'i insinueeren. Gij treedt van
Ik deed echter meer, en dat deelt De LI
het geschrevene dat u hindert, over op het
niet. mee. Zoo doet ook De H. mij on
gebied van de bedoelingen, des harten. Gij
keurt niet af eene of andere uitdrukking ; recht. Mag ik haar daarvan herstel ver
g'j tracht niet eene of andere, uws inziens zoeken ? Ik heb aan Prof. Dr. H. H. Kuyper
gansch ongegronde, kritiek te ontzenuwen. de reden gemeld van de terugzending van
Niets daarvan. Gij brandmerkt het blad in
zijne rede. En dat niet op eene briefkaart,
zijn geheel en in al zijne jaren, als een niet die lichtelijk ook wordt gelezen door an
a i^r-i °P z e ' t e bjk bestrijder maar ook op
deren, maar in gesloten brief. Die brief
zettelijk leugenachtig getuige betreffende de luidt aldus.
Vrije Universiteit en Dr. A. Kuyper.
I) K. H. H. K TJYPEK.
aartegen kan en mag ik mij niet verHooggeleerde Heer,
e ïgen. Maar ik verzoek u, die booze
aal terug te nemen. Daarna — ben ik
l)e krenkende behandeling, van u onder
eieid, uwe gronden tegen hetgeen ik nu
vonden in de F. Kb., en die nog verergerd
vele jaren heb geschreven over den arbeid
van Dr. K., en nu en dan over de V. U., is door uw „antwoord" op mijn niet ge
plaatst woord van verweer, verbiedt mij, het
e
overwegen, als gij die wilt te kennen
toegezonden
ex. van uwe rede aan te nemen.
geven, en daarover met u, mits in goede
Met leedwezen over dezen gang der zaak,
vormen, van gedachten te wisselen.
zend ik u daarom de rede terug, 'k Wilde
-Laat mij hier nog mogen bijvoegen, dat
het echter niet doen zonder u de reden te
ik meermalen heb bemerkt, dat in sommige
doen kennen. De kenschetsing, door u van
kringen zoo over mij werd gefluisterd. Van
„ De Roeper" gegeven, mag ik niet aanvaar
zulk gemompel en zulke onderonsjeskritiek
den, noch stilzwijgend verdragen. Ik blijf
n
men smart genoeg hebben, doch dat
daarom uitzien naar een vervanging van
moet men zwijgend dragen. Nu gij echter
uw krenkend schrijven door een rechtvaardig
111
t publiek u tot tolk maakt van zulke
gevoelens, is zwijgen mij niet geoorloofd ; oordeel.
Met achting,
zoomin om mij zelven als om anderen, die
1n
Uw dw.. dn.
„De Roeper" wel eens over Dr. Kuyper
en de "Vrije Universiteit hebben geschreven.
L. LINDEBOOM.
ergun mij, te mogen vertrouwen, dat gij
Kampen,
2
Maart
1900.
zelf dit ook zult inzien en er toe zult kunnen
^ OI ?f n > r °ndweg uw onteerend vonnis in te
Vrijmoedig vraag ik aan iederen onbe
lekken : met behoud van uw recht tot gevooroordeelde, of ik daarin onbehoorlijk heb
jnL"" 6 1 1 ^ 6 ^^ek °P mijne „wijze van polegehandeld. Meenen sommigen, dat ik die
>
en met waardeering van mijn recht
rede toch maar had moeten aannemen, al
om ezwaren te uiten, zelfs tegen Dr. Kuyper,
kon ik er geen dank voor zeggen: hetzij
en betreffende de V. U. nu en dan een
om mij zelven nieuwe misduiding te sparen,
opmerking te maken.
hetzij uit Christelijke lijdzaamheid, het zij
ees zoo goed, dit schrijven in uw blad
op te nemen.
zoo ; alleen, men eerbiedige ook mijne over
tuiging, dat ik het niet mocht doen. 't Zou
Met verschuldigde achting,
van mij onoprecht en niet zachtmoedig en
Uw. dw. dn.,
lijdzaam, maar week en laf zijn geweest.
Een Christenmensch mag en moet toch ook
L. LINDEBOOM.
de achting voor zicbzelven kunnen bewaren,
Kampen, 5 Febr. 1900.
en
tegen ziekelijke geringschatting van
eigen en anderer eer en recht zich hoeden.
Wederom heb ik twee weken geduld ge
Aan de Geref. Kerkeraden in Friesland
had. Wel vond ik het vreemd, dat mijn
laat ik een ex. van dit No. van De Bazuin
ingezonden stuk mij niet werd teruggezonden,
noch kennisgeving van niet-plaatsing gedaan, zeilden. Die kosten en moeite, en meer dan
die, is „eer en recht" mij wel waard. Den
al ware het laatste dan ook maar in de F.
blaam, dcor H. K. en F. K. op mij ge
•
kon echter, dacht ik, wel zonder
worpen, en door de F. K. ook op andere
opzet zijn nagelaten, een onschuldig verzuim.
„Roeper"-mannen, mag ik niet rustig laten
Na 2 weken, Zaterdag vm. 17 Febr.,
inroesten. Een paar weken laat ik gaarne
schreef ik toen een briefkaart aan Dr. K.,
dien broederen nog tijd om te overwegen,
inhoudende het verzoek mij in te lichten,
of en hoe zij mij mijne eer willen terug
ot mijn woord van verweer door hem misschien
geven, en de beschuldigingen terugnemen,
niet was ontvangen, en indien wel, waarom
óf bewijzen, 't Is mij volstrekt niet te doen
net niet of nog niet geplaatst was. Daarop
om een „storm" te verwekken, waaitegen
ontving ik Maandag 20 Febr. dit bericht:
De H. waarschuwt; integendeel, ik zoek den
„Door de veelheid der officieëele copie
vrede en de eenheid, maar met behoud vau
kon de Kerkbode verleden week u geen ant
de vrijheid om met alle kracht te getuigen
woord brengen op uw vraag. Deze week
tegen wat m. i niet goed is, zonder daarom
zal dat antwoord u geworden."
Dat bericht klopte niet geheel op mijn in een afschrikkend licht te worden tentoon
gesteld voor de kerken, in wier midden ik
vraag. Ik begon te vermoeden, dat mijn
naar mijn beste weten den Heere dien met
Stu met geplaatst zou worden, doch hoopte
de gaven, die Hij mij wilde toevertrouwen.
nog dat Dr. K., u i t mijn stuk verstaan heb
bende, wat mij in z ij n a r t i k e l d i e p g r i e f d e
Gaarne wil ik gemotiveerde bezwaren tegen
het krenkende van zijne woorden zou willen
mijn arbeid iu de pers overwegen, gelijk ik
terugnemen. De F. K. van 23 Febr. bracht ook aan l)r. H. H. Kuyper schreef; maar —
mij, in plaats van die verkwikking vermeer
vooraf moet het „onteerend vonnis" van den
dering van pijn.
Eerst word ik terzij Frieschen rechter en de qualificatiëu van Ds.Sik
gezet als een die, nu zijn blad //dood" is,
kel worden teruggenomen. Mochten die heeren

en broeders redacteuren mij dat eerherstel
blijven weigeren, dan zal ik dat moeten
zoeken langs andere wegen. Dat zulks niet
noodig zij, is de wensch en bede van mijn
hart.
L. LINDEBOOM.

Kampen,
12 Maart 1900.
DE EENIGE.
Mijnheer de Redacteur!
s

Mag ik zoo vrij zijn u eenige inlichting
te vragen naar aanleiding van bovenstaand
opschrift ? 't ls genomen uit een bewering
van Dr. H. H. Kuyper, uitgesproken bij gele
genheid van de aanvaarding van het Hoog
leraarsambt aan de Vrije Universiteit 20
Jan. j.1. en te vinden p,ag. 39 zijner Rede :
Het Geref. beginsel en de Kerkgeschiedenis.
„Geen sohooner taak'' zoo liet de redenaar
zich hooren, „kan mij worden aangewezen
„dan de Kerkgeschiedenis van Nederland te
„onderwijzen aan de eenige Calvinistische
„Hoogeschool iu ons Vaderland."
De jeugdige Hoogleeraar verklaart daarmee
de Vrije Universiteit voer de eenige Calvi
nistische Hoogeschool in ons Vaderland.
De eenige ! Mag ik u vragen: is dat waar ?
Ik ben misschien niet zoo goed op de hoogte
van wat er zoo al gebeurt, wat er zoo al
afgebroken en opgebouwd wordt, op weten
schappelijk of ook op kerkelijk gebied. Maar
ik meen toch zeker te weten, dat de Theol.
School te Kampen nog niet is opgeheven.
Zij is er nog, niet waar ? al schijnen sommigen
blijkbaar hare opruiming wenschelijk te
achten in het belang van wetenschap en kerk.
Of vergis ik mij misschien iu haar aard en
karakter ? ls zij wel een Hoogeschool? Doch
haar in te deelen bij het Lager of Middelbaar
Onderwijs gaat toch, duukt me, ook niet.
fk stem hel u tos, een Universiteit is zij
niet. Zij maakt daarop ook geen aanspraak.
Zij is een Tlièol. School ter wetenschap
pelijke opleiding van Dienaren des Woords.
Of is alleen wat Universiteit is, of heet,
een Hoogeschool? Dan valt natuurlijk een
wetenschappelijke inrichting als de Theol.
School te Kampen er buiten. Doch dan raak
ik weer in de war met het begrip Universiteit.
Ik heb wel eens hooren zeggen, dat een
Universiteit een inrichting is, waar les wordt
gegeven in schier alle vakken van wetenschap
en dat die wetenschappen worden beoefend
om haar zelfs wille, niet om dominé's,
geneesheeren of advocaten op te leiden. Dat,
hoorde ik zoo zegge i, geschiedt op vakscholen.
Doch met die üvee eisclien tot maatstaf te
stellen, raak ik weer in het gedrang met de
eenige Calvinistische Hoogeschool. Immers aan
haar worden ook niet schier alle vakken
van wetenschap ouderwezen. Ik meen vrij
goed te weten, dat de Tbeol. wetenschap
(laar schier het écu en het al is. Dat er is
eeu kring van drie of vier Theol. Profes
soren en 70 of 80 Theol. studenten, die
niet Theol. School, maar Theol. Faculteit
genoemd wordt. Dat ev verder is één Hoog
leeraar in de Rechten, die met zijne enkele
leerlingen de Juridische Faculteit uitmaakt
en dan nog één Hoogleeraar in de Letteren,
die met zijne discipelen de Litt. Faculteit
heet. Toch moeten deze twee laatste Facul
teiten het hem doen. Ten minste ik heb iu
sommige kringen van kerkelijke mannen,
die, naar het schijnt, wel wat jaloersch waren
op de wetenschappelijke positie en den
wetenschappelijken naam der Vrije Univer
siteit daarover wel eens eigenaardig hooren
spreken. Zij beweerden, dat het wel gewenscht
zou zijn, ten einde het onderwijzen aan de
Theol. School ook een Universitair karakter
te geven, een man als Dr. Nieuwhuis b. v.
te benoemen tot Hoogleeraar iu de Letteren
en een of auder Geref. Jurist tot Lloogleeraar in de Rechten aan die School. Naar
uit den gaug der zaken aan de Vrije Univer
siteit blijkt, kan Dr. Nieuwhuis tegelijk wel
docent blijven aan het Geref. Gymnasium,
verbonden aan die School, en kan de Jurist
zijn praktijk als Advocaat wel blijven waar
nemen. Aan een wetenschappelijke School
bestaat het toch niet in college-geven en
in collegie-loopen. Vrije, zelfstandige studie
met zoo nu en dan eens een werk van de
Hoogleeraren, is toch te verkiezen boven dat
mechanisch leeren of inpompen. Zoo be
weerde men. En werkelijk is er wel iets
voor te zeggen, te meer, daar dan de Theol.
School den naam van Hoogeschool kan
behouden. En voor den naam moet men
ook wel wat doen.
Ook heb ik mij zelf al afgevraagd, of
het misschien daarin zit, dat de Theol.
School niet zoo zeer de wetenschap beoefent
om haar zelfs wil, maar dat ze dit doet ter
opleiding van Dienaren des Woords. Zij zou
dan een z.g. vakschool zijn en den naam
van Hoogeschool niet waard zijn, gelijk dat al
eens zeer welwillend ctai)> de ! studenten dier
School van zekere zijde,is herinnerd. Doch met
die veronderstelling loop ik ook weer vast.
Want in zijn Rede, pag. 40, verklaart
Dr. H. H. Kuyper, dat hij zich in dit zijn
ambt beschouwt „niet alleen de wetenschap
„maar ook de kerk van Christus bij de
„opleiding harer Dienaren te dienen."
Komt de Hoogleeraar met zijn Hooge
school dan niet eenigermate in het schuitje
van de Theol. School, als vakschool ? Ik
vraag maar! Want ik ken dat machtig
wetenschappelijke woord : Als twee hetzelfde
doen, dan is bet daarom nog niet hetzelfde.
En dan zwijgt een gewoon mensch natuurlijk.
Maar desalniettemin arbeiden beide ter
opleiding van Dienaren des Woords. Beide
meenen dat te doen wetenschappelijk en
naar den Woorde Gods. Doch behalve dat
gemeenschappelijk werk doet de Vrije Univer
siteit ook nog iets, ja veel aan de studie
der wetenschap om haar zelfs wille, ls het
niet zoo ?
Zou zij nu daarom een Hoogeschool zijn,
terwijl de Theol. School als vakschool het
niet is ?
Maar dan ben ik er nog niet. Want in
dat werk, het werk der opleiding staat de
Vrije Universiteit de Theol. School ijverig
' ter zijde ten dienste der kerken. Zij leidt
' dus ook op tot een bepaald ambt.

Of is dit soms maar een bijzaakje als
winkel-nering om de „fabriek der wetenschap"
aan den gang te kunnen houden. Doch dit
mag ik ook niet veronderstellen, hoewel Dr.
A. Kuyper zich eenigermate in dien geest
uitliet op den jongsten Universiteitsdag te
Middelburg. („ Band aan het Woord" pag. 80.)
Toch wil er dit bij mij nog niet in.
Want, gelijk, naar ik meen, laatst door Prof.
Wielenga in de Bazuin is opgemerkt: De
Vrije Universiteit mag er al niet zijn om
den wille der kerken, de kerken zijn er in
allen gevalle niet om de Vrije Universiteit,
evenmin als om de Theol. School. Toch heeft
de Vrije Universiteit voor haar winkelnering
een goeden klant aan de Geref. kerken en
daarom wil ze blijkbaar ook wel iets voor
haar doen
Als ik dus let, niet op afgetrokken rede
neeringen noch op deftige woorden, maar op
den gang der zaken zelve en op beider
werkzaamheid, ja dan zijn beide, bij alle
verschil, nagenoeg in hetzelfde werk bezig
en hoofdzakelijk met hetzelfde doel. Een
fabriek toch, ook eeu fabriek der wetenschap,
die geen winkel of winkels voor afzet achter
zich heeft, werkt zich in den regel als vau
zelve dood.
Waarom dus de ééne een Hoogeschool
kan zijn en de andere niet, zie dat begrijp
ik dan wederom niet.
Of moet ik het misschien zoeken in de
bijvoeging Calvinistisch? De eenige Calvinis
tische dus. Er zoudeu dan wel meer Hoogescholen in Nederland zijn (die zijn er dan
trouwens ook) en ook wel zoo iets te Kampen,
dat men Hoogeschool noemt, maar zij zijn
niet „Calvinistisch." Vau de OverheidsHoogescholen te Leiden enz. is dat duidelijk.
Maar dat de Hoogeschool van de Geref.
kerken in Nederland, ter opleiding van Diena
ren des Woords, niet Calvinistisch zou zijn,
dat wil er eigentlijk ook niet bij mij in.
Maar wat dan ?
Ja, er bli'ft mij in dit labyrinth nog één
uitweg.
Als ik wel ben ingelicht, dan maakt men
iu wetenschappelijke kringen nog al onder
scheid tusschen Calvinistisch en Gereformeerd.
Calvinistisch zou dan nog dieper gaan, nog
inniger spreken, nog verder reiken, nog meer
omvattend en scherper belijnd zijn dan Gere
formeerd.
De Theol. School te Kampen zou dan
wel een Geref. Hoogeschool zijn, een Hooge
school ter opleiding van Dienaren des Woords,
maar het peil of den ijk Calvinistisch zou
ze dan niet kunnen halen. De eenige Calvi
nistische Hoogeschool in ons vaderland zou dan
zijn en blijven, de Universiteit van do Ver.
voor Hooger Onderwijs op Ger-f. grondslag.
Doch nu ben ik er nog niet. De Geref.
grondslag brengt me helaas ! weer in de war.
Of moet niet als de grondslag Geref. is,
ook heel de Hoogeschool Geref. zijn. Bij
een Geref. grondslag behoort een Geref.
stijl en zelfs een Geref. uithangbord voor
den winkel. Toch kan 't, dunkt me, wel :
Calvinistisch op Gereformeerden grondslag.
Doch dan past, dunkt me, dat woord
Eenig weer niet.
Hoe dit echter ook zij, want ik zal er
wel niet uitkomen, het verwondert mij onder
al die omstandigheden niet, dat de jeugdige
Hoogleeraar verklaarde: „Er kan mij geen
„schooner taak -vorden aangewezen dan
daaraan onderwijs te geven."
Te meer daar de redenaar, indien hij niet
zoo bescheiden geweest ware, alles in aan
merking genomen, evengoed had kunnen
zeggen : De eenige Calvinistische Hoógeschool
in heel de wereld. Ik heb wel eens hooren
spreken van de Universiteit te Princeton
(N.-An*.) als een Hoogeschool van beteekenis ook uit dit oogpunt. Maar ook zij
moet tegenover dit alles, dunkt me, de
vlag strijken, want een Calvinistische Llooqeschool is ook zij, naar ik vrees niet.
Zoo blijft zij dus de eenige.
Is het zoo, hooggeachte Redacteur ? Is
het zoo ? Gaarne ontving ik hierop eenig
antwoord, hetzij van u of van iemand anders.
Ik vraag dit met te meer vrijmoedigheid,
omdat ik mij mag onderteekenen wel niet
als lid maar dan toch als
Begunstiger van de Ver. van H.
Onderwijs op Geref. grondslag.
S., 10 Maart 1900.
HET MILITAIRE TEHUIS
TE KAMPEN.
Laatstleden Maandag hield de Vereeniging
vau het Mil. Tehuis alhier weder hare jaar
vergadering. Uit de verslagen vau Secretaris
en Penningmeester bleek, dat de Heere in
het afgeloopen jaar ons gezegend had. Ge
regeld werd het Tehuis bezocht. Vooral
des Zondagsavonds kwamen er verscheiden
jongelingen, die bijna zonder uitzondering
met stille aandacht de bespreking van Gods
Woord aanhoorden. Volgens mededeeling
van br. v d. Veen, die met veel tact de
vergaderingen leidt, blijkt het zoo nu en
dan, dat het zaad dat gestrooid werd, vruch
ten oplevert.
Deze arbeid moet dus gesteund worden.
Onze Penningmeester voorspelde, dat we
eerstdaags een tekort zouden hebben van
omstreeks f 50. Wie helpt ons nu ?
Vroeger deden we in dergelijke gevallen
een beroep op de hulp van allen, die be
langstellen in 't welzijn van den soldaat.
En wij werden niet beschaamd. De Jong.Ver. te Gasselter-Nijeveen, en de Dameskrans
te Kampen ontbraken nooit en steunden
altijd. Komt, worde dit voorbeeld gevolgd
door vele. Als van elke Jong.-Ver. zich een
lid beschikbaar stelde, om iets voor ons
Tehuis bijeen te brengen, dan waren we
spoedig gered.
Vrienden, ziet naar Zuid-Afrika, welke
helden gekweekt worden, als zij öp God
hun vertrouwen stellen in tegenspoed zoowel
als iu voorspoed.
Verblijdt dus onzen Penningmeester den
heer H. van Olst, met ruime giften.
J. A. G. DE WAAL, Secr.
Kampen, 13 Mrt. 19.00,

Boekaankondiging.
Vier Gesprekken over Kerkelijke Ineensmelting door W. de Jonge, v. d. m.
Dokkurn, Schaaf 1899.
Deze gesprekken trachten bezwaren uit den
weg te ruimen, die nog altijd hier en daar
tegen de ineensmelting worden ingebracht,
en hare noodzakelijkheid uit Gods Woord
en de Belijdenisschriften aan te toonen.
Dit is de goede weg. Met dwang richt
men weinig uit. Maar bewijzen uit Schrift
en Belijdenis hebben op den duur altijd
vat op eene Christelijke conscientie.
Gewijde Kunst. Honderd platen naar
schilderijen van bekende meesters met bij
schriften van Dr. G. J. van der Flier,
Dr. J. H. Gunning J. Hzn., Dr. A. J.
Th. Jonker, Dr. H. M. van Nes en S.
Ulfers. Amsterdam, D. B. Centen.
Van dit kunstwerk zijn reeds vier afleve
ringen verschenen. De platen, genomen naar
schilderijen van bekende meesters, beelden
hoofdmomenten uit de Bijbelsche geschie
denis af; zooals de verbanning uit het paradijs,
Kaïns vlucht, den zondvloed, den torenbouw,
Sodoin en Gomorra, tafereelen uit het leven
der aartsvaders, der richters en der koningen.
Zij staan niet alle in eenvoud en schoonheid
op dezelfde hoogte, maar lichten de Bijbelsche
gebeurtenissen toch veelszins op treffende
wijze toe. Ook de bijschriften van de gunstig
bekende auteurs verschillen ouderling. Som
mige schetsen in het kort de gebeurtenis,
die voorgesteld wordt; andere verklaren de
plaat, die soms ook verklaring behoeft; nog
andere zijn meer stichtelijk van aard en
trekken nuttige lessen uit het Bijbelsch
verhaal. Hier en daar lokt de opvatting
ervan bedenking uit. Maar over het alge
meen zijn het passende bijschriften in schoonen vorm en gekuischten stijl. Het geheel
is den naam van een kunstwerk waard.
De prijs is niet te hoog. Het complete
werk, dat in tien afleveringen a fl.50
verschijnt, zal niet meer dan 15 gulden kosten.
Het leven Charles Haddon Spurgeon.
Naar bescheiden uit zijn Dagboek, Aanteekeningen en Brieven saamgesteld door zijne
weduwe. Vertaald door Elisabeth Freystadt. Deel I. Rotterdam, Daamen 1900.
Ook zonder aanbeveling zal dit werk zijn
weg vinden. Wie kent Spurgeon niet, en
wie wil niet altijd meer van hem weten ?
Er zijn weinig levens, zoo rijk aan ervaring,
zoo machtig van invloed, zoo vruchtbaar en
gezegend als van dezen Londenschen predi
ker, die terecht de vorst onder de predikers
is genoemd en wiens gemeente zich uitstrekt
over de gansche aarde. Zijne levensbe
schrijving, grootendeels afkomstig van zijne
eigene hand, begroeten wij met groote
vreugde. Zij verschijnt in vier deelen, met
duidelijke letter, op best papier gedrukt en
geïllustreerd met afbeeldingen der voor
naamste plaatsen, welke tot Spurgeon's leven
in betrekking hebben gestaan. In elk deel
komt als titelplaat nog een portret van
Spurgeon voor, op verschillende leeftijden.
Het eerste deel is 350 bladzijden groot en
kost bij iuteekening slechts f 1.50. De prijs
is dus door den Uitgever zoo laag mogelijk
gesteld. Voor zes gulden is men in het bezit
van het geheele werk. Er is geen twijfel
aan, of een ruim debiet zal den arbeid van
Vertaalster en Uitgever loonen. En wat meer
zegt, door dit werk, als door zoovele, blijft
Spurgeon spreken, ook nadat hij gestorven is
en zal hij nog voor duizenden ten zegen zijn.
L. Penning. De oorlog in Zuid-Afri
ka, Rotterdam, Daamen.
Van dit werk, dat algemeen zoo gunstig
ontvangen werd, zijn thans reeds tien afleve
ringen in het licht gegeven. De aangename
wijze van verhalen, de levendige voorstel
ling, de zaakrijke kennis, waarover de
Schrijver beschikt, gepaard met de algemeene, warme belangstelling in de zaak
der beide Republieken, verzekeren aan
Schrijver en Uitgever een ruim en altijd
toenemend debiet. Jammer slechts, dat
de Schrijver straks toekomen moet aan de
ongunstige wending van den strijd. Moge
God de broeders van Transvaal en OranjeVrijstaat bijstaan en voor Engelands overbeheersching behoeden.
Mr. G. Groen van Prinsterer. Eene lezing
door P. Oranje, lwofd eener Geref. school
te Amsterdam. Middelburg, A. D. Littooij.
Wie van deze lezing kennis heeft genomen,
verwondert zich niet over den dringenden
wensch harer hoorders, dat zij in het licht
mocht verschijnen. De lezing is dat alles
zins waard. Zij is eenvoudig, duidelijk, zonder
opsmuk, zaakrijk, in edele taal geschreven,
bij uitnemendheid geschikt voor het volk,
populair in echten, goeden zin. De schrijver
laat Groen zelf voor ons optreden en tot
ons spreken, in zijn Historische studie, in
zijn parlementaire loopbaan, in z;.jn strijd
voor de vrijheid der school en der kerk, in
zijne teleurstelling en beproeving, maar ook
in zijn geloof en vertrouwen. Het is in één
woord eene goede, deugdelijke lezing, die
in wijden kring dient verspreid te worden.

Efeze 2 .-19—22. Leerrede uitgesproken
bij gelegenheid van het in gebruiknemen
van het nieuwe kerkgebouw der Gerefor
meerde kerk te Hattem, door Dr. H.
Bouwman. Kampen, J. ff. Bos, 1900.
Eene schoone leerrede, die zich houdt bij
den tekst, op duidelijke wijze het Woord
Gods verklaart, en de kerk van Christus,
gelijk Paulus haar in Ef. 2 : 19—22 beschrijft,
doet kennen als de gemeenschap der heiligen,
als het heerlijk Godsgebouw, als de woonstede
Gods. Na de verklaring van den tekst geeft
Dr. Bouwman, naar de gelegenheid des tijds,
een kort overzicht van de geschiedenis der
gescheidene kerk te Hattem, die een kennelijk
bewijs is van des Heeren leiding en zegen.
De Scheiding te Hattem is in haar eenvoud
schoon en getuigt krachtig van de getrouw
heid des geloofs, die aan haar eersten
N. B. Andere Chr. bladen gelieven dit , leeraar, Brummelkamp, eigen was.
verzoek over te nemen.
I
BAVINCK.

ADVERTENTIEN.
Gehuwd:
H. VAN ANDEL
EN
J. D. TE WINKEL,

die, mede namens wederzijdsche betrek
kingen, hunnen hartelijken dailk be
tuigen voor de vele en treffende be
wijzen van belangstelling, bij hun
huwelijk ondervonden.
UTRECHT,

8 Maart 1900.

Fïeden gaf de Heere ons een wel
geschapen XOOJV.
W. BREUKELAAR.
G. E. BREUKELAAR—
TE BOVELD.
H ALP WEG,

8 Maart 1900.

[)e Heere verblijdde ons heden dooi
geboorte van een welgeschapen

de

DOCHTER.

VAN ANKEN.
WESTUR-EMDEN,

13 Maart 1800.

Voor de talrijke bewijzen van deel
neming, ondervonden gedurende de
ziekte en bij het overlijden van onzen
geliefden Echtgenoot, Vader, Behuwd-,
Groot- en Overgrootvader, betuigen wij
onzen hartelijken dank.
Namens de familie,
WED. J. VOS HZ.

wordt er gezocht door iemand, die in
't Noordelijk gedeelte des lands een
bloeiende zaak heeft, en een fabriek
.rockt op te richten.
Benoodigd kapitaal + f 20,000.
Brieven fratlCO, letter JF., Uit
gever van de Bazuin te KAMPEN.

BANKETBAKKER, ZAANDAM
verzendt tegen toezending van postwissel
groot f 1,23, franco door het
geheele land, 2 busjes

Transvaalselie
Hoeren «Hongens.
Buitengewoon fijn van smaak, zoo
zelfs, dat ze boven alle andere jongens
uitmunten.

TE KOOP
voor bijlliken prijs een iseer
groote

AlllilllKMrai! KACHEL,

1.2 Maart 1900.

zeer geschikt voor groote zaal of kleine
kerk.
Te bevragen
onder motto
,,Helios" aau den Uitgever van de
Bazuin te KAMPEN.

Het heeft den vrijmachtigen
God behaagd, na een lijden van
enkele dagen, door den dood
van mijne zijde weg te nemen
mijn eenige Dochter

I

in den ouderdom van 22 jaar.
Zwaar treft mij dit verlies,
maar de hoop op een zalig
wederzien lenigt mijne smart.
De diepbedroefde
Wed. J. B. MEIJER—
DEN HAM,

4 Maart 1900.
m

Gekleurde Cents-Prenten

Heden behaagde het den Al
machtige op het alleronver
wachts van onze zijde weg te
nemen, onze geliefde Echtgeuoote en zorgdragende Moeder

over de Bijbelsclie Geschied. O. & N. Test.
Bij toezending van het bedrag wor
den ze franco verzonden door Z ALSMAN te Kampen.

Trijntje Sminia,
n den ouderdom van 63 jaar.
Dat wij niet behoeven te treuren
als degenen die geen hoop
hebben, le< igt eenigszins onze
smart.
R. POSTEMA
en Kinderen.
SNEEK,

10 Maaart 1900

BEREMDINA MARIA BRUINS,
in den ouderdom van 67 jaren.
Zij was bereid om heen te
gaan naar het huis des Vaders,
waar ook haar eene plaats door
Jezus was bereid, want haar
eenige grond was in de ge
rechtigheid van Christus.
Dit is onze troost bij het
smartelijk gemis
Uit aller naam,
W. A. BBUINS

jg

H
H
H

Wat zegt de Schrift?
Order dezen titel verschijnt bij GEZ
MEERBURG te IIEUSDEN een Maand
blad lot be\oidering win het rechte lezen
en uitlc» gtn MUI (ïods Woord, 16 bl.
v. 2 kol. royaal 8o. met omslag;
ƒ 1,50 p. jaar; onder red. van Prof.
L. LINDEBOOM
No 1 is. op aan
vrage, ter kennismaking te bekomen
bij den uitgever. Wie vijf abonnees
bezorgt, ontvangt den eersten jaargang
gratis. Adverteutiën 10 ct. per regel;
bij abonnement, minder.
Spoedige opgave van inteekening
wordt vriendelijk verzocht.

DENKT AAN UWIi BÏLIJDfflS.
Een woord aan jeugdige
leden der gemeente, na liet
afleggen liminer geloofs
belijdenis,
DOOR
W. II. GISPJEN.

11. Maart 1900

Prijs 25 Cent; 10 Ex. a 221/, Ct.
25 Éx. a 20 Ct ; 50 Ex. a
Ct.
100 Ex. a 15 ct.

BKSilll U AANMOEDIGING

Wibbegien Teninga,
weduwe van H. NOORDHOF, in
den ouderdom van 73 jaar en
7 maand.
G. NOORD HOF, ) R
LIMEN"

DOOR
«9. A. J I M K S ,

KAMPEN.

'lijdelijke (Jpruiining.

G. HEKMAN| STADS
V. D. WoUDE, I KANAAL
W. HEKMAN.
'
LIPPENHUIZEN,

die ernstig de zaligheid zoekt.
Vierde druk. GO cent.
Bij getallen tegen verminderden prijs

J. HEKMAN,

14 Maart 1900.

VOOR IKDER

HUIZEN.

GRONINGEN.

en

franco

deze Catalogus aan belangstellenden

gratis

toegezonden.

M—Blllil lllllllllllWWIMWBBWMBaHMBBaMBMMMMBMBMMP
IE ij U. A. D A A M K M ' t e KOTTGKUIlIl

is verschenen : een belangrijke nieuwe uitgaaf, welke bij de
meeste Boekhandelaars voorhanden is en ter inzage
te bekomen n. 1. het EERSTK deel van

een

TEN H i T E .

DAF7V Nieuwe bloemlezing
ril Cl li uit de Dichtwerken.
deelen ƒ 1,40. Ieder deel 120 bladz
Franco thuis op ontvangst van post
wissel, motto »TEN KATE" door

8

T. SLAGTER,
Uitgever, Kollum.

werk'

^at
l i o n g e t w i j f e l d ieder die
belangstelt in de dingen, die
Koninkrijk Gods aangaan, gaarne
zal willen bezitten. Wie kennis maakte
me^
V0°rtrefFelijke geschriften van dezen
prediker bij uitnemendheid, die voor zeer velen ook in
ons land tën zegen is gesteld en duizenden heeft getroo=t
en gesticht, zal zeker van zijn zoo rijk begenadigd, merkwaardig leven iets meer
willen weten.
Welnu, bovenvermeld boek bevat daarvan de uitvoerige geschiedenis, door
beinzelrcn beschreven, met platen en portretten versierd, tegen uiterst lagen prijs.
Men vrage bi] zijn Boekhandelaar of den Uitgever het Prospectus aan, waarin
alle bijzonderheden zijn vermeld.
Bij den Uitgever W. VAN DER
PLOEG te APPINGKDAM is verschenen:

DE KAMPER

I? HOEK- EN STEENDRUKKERIJ S
van %A1.Mlfl.4Il

(Ad

is het beste adres voor alle
soorten drukwerk.
Rekeningen, nota's, kwitanties, briefhoofden, briefkaarten,
enveloppes,advieskaarten.naamkaartjes, wissels, circulaires,
programma's enz. enz. worden
net, vlug en goedkoop fianco
geleverd door het geheele rijk.

&
Jl

JAJ

Ju
pjjq
^
W7

«ö
^

Verschenen
Groningen

Göd
*y'

bij

JAN

MGK

üliO.MtWiUIIIIKDIiN
DER.

Christelijke Godsdienst,
IN OVERUH.NSTFMlVtlNG M l'.T

Gods Woord, de Belijdenisschriften,
Calvijn en andere onzer Geref.
Vaderen
EN DA ARM EDE VERGELEKEN

«fc
^

HAAN te

Drie Leerredenen,

de beschouwingen van l)r. KUYl'KR,

DOOR ,

H. HUISMAN,
Oud'ouderling en lid der Geref. gemeente
te Appingedam.
348 bladzijden, postfornniat.
Prijs
f 1, —, franco per post f 1,10.
Verkrygbaar bij alle solitde Boek
handelaren.

vooral voor vaeante Kerken,
DOOR

S. D A T E M A,
beioipen predikant te Delftshaven.
Prijs •
f 0,25.

te KOLLUM debiteert

T. SLAGTER

met succes :

GESCHIEDENIS

DES

VADERLANDS

UIT EEN
Christel, oogpunt beschouwd

OUDERLINGEN.
Schaft u aan: IIANBlEUIlCJEil
van het ICegeer-OnderlingenCloogres (1888) bevatt. behalve uit
voerig verslag van al het verhandelde,
de volgende referaten : Dr v. d. BURGH.
AI beid in en buiten de gemeente. I)s.
G. UINGNALDA. Het. ambt d. Ouder
lingen. Ds. A. v. VEKLO. De roeping
en vereischten d. Ouderlingen n. h.
Woord. W. A. VROLIJK SR Over idem.
Ds. G. VLUG. De verhouding v. d.
Ouderling tot de andere ambtsdragers.
S6 zeer compres gedrukte blz slechts
<flO eetif. Alom te ontbieden of fro.
na ontv. postw. van den uitgever J.
BS. BSUKI4, te lfotterdam.

DOOR

«I. II. VAN INSCHOTEN.
Vroeger f3,—.

Thans slechts ©O

eent.
- j-

—

Boek-

en
VAN DK

Uitgeversmaatschappij
»UK) VECHT"
Kreukelen.

Direct. P. MOBACfl.

( U i t g a v e v ti n h e t G e r e f .
T r a k t ti u t g e n o o t s c h a p

Iteveelt ziek beleefd
aan voor <le levering
van alle voorkomende
•Iriikwerkeu.

J F E E S T S T OW W E I V
ÖOOK

Fraai werk.

VELZEN,

W

ie durft mij vertrouwen ? Die zal
niet teleurgesteld uitkomen !

Ik moet kort zijn om advertentiegelden
te besparen, anders zou ik gaarne, ja
zeer gaarne, al de titels willen opnoemen.
Want wat ik nu doe, is nog nooit ge
beurd en zal ook nimmer weer kunnen
gebeuren. Ik heb 100 pakketten gereed
liggen van f 1,10, bevattende 1 jaarg.
De Kindervriend met platen, verhalen,
raadsels enz. prijs f 1,— en 30 Chr.
Boekjes, o.a van : v. d. IIooiv, Mossel,
Mallet, v. d. Maas, Anthonius, Aldershoff, Willems, Jonker, Magendans, Luitingh, enz. enz.
Ja, 30, zegge dertig boekjes van 8
tot 24 bladz.. alle beslist Christelijk.
Wie dit pakket heeft ontvangen en niet
raar geioegen is, kan hetzelve terug
zenden en men ontvangt het geld Iranco
terug.
Zend postwissel f 1.10, motto »VERTKOUWEN", aan T. SLAGTEK te
Kollum. Franco thuis.

Vlugge bediening.

Concurreerende prijzen.

in leven Hoogleeraar aan de Theol. School.

TWEEDE DRUK. 289 BLADZ. f' 1,00.
Deze beroemde bundel Feeststoffen
kostte vroeger f 1,75. De tweede druk,
met zeer duidelijke letter, slechts_/1,©ö.
Alle Boekh. nemen bestellingen aan.
Na ontvangst van postwissel f J,—
wordt het franco verzonden door
den uitgever.

(llilill'OllMISU GYMNASIUM,
te Amsterdam.
Sedert de laatste opgave ontving de Ver
eeniging voor Voorbereidend Universitair
Otk'erwijs de volgende giften:
AMSTERDAM: Door Ds. W. H. G.
rnotlo »Geied" f 5. WESTHEM: K. G.
I 1, A. F. B. f 1, A. S. P. fl. OPPENHUIZEN: A E. f 1, Mej. M. (J. v. K.
f 1, H. J. M. f 0,50, A. S. f 0,50, R. d.
J. f 0,50, R. W. C. f 0,50, E'. D. f 1.
ERMELO: J. V. f 1, N. N. f 0,50, M. D.
f 1. UITWELLINGERGA : W. H. V. f 1.
VOORBURG : Wed. J. J. R. S. f 0,50, D.
K. f 2,50 ; N. N. f 2, C. J. S. f 1, D. d.
W. f 1, .J P. T. L. f 1, Mej. S f 1, Mej.
A. v. D. f 10. HONSELAARSDIJK:
Wed T. H. f 1, J. v. W. t 1, Joh. V.
f 0,50, F. S. Mzn. f 0,50, J. M. H. f 1,
J. B f 1, W. V. f 1. DELFT: Wed. T.
M f 5, G. 13. A F. f2,50. NAALDWIJKT. J. H f 0 50; Mej. M J. P. f 1, J. K.
t 0,50, W. V. f 0,50, 0. P. f 0,50, G. S.
f 1, J H. B f 0,50, J. v. G. f 1, D. K.
f 1, W. K. f 1, G. V. t 1,L M. V. f 0,50,
G. d. V. f 1, J. v. d. Wfl.Jb.V. f0,50,
F. V. f i>,50, J. v. d. B. f 1, C. v. S.fl,
J. v. d. B. f 0,50, T. K. Az. 1 1, N. N.
f 0,50, Wed. K. K. t 2. MAASLAND:
<J. B. f 0,50, J. v. T. f 1, J. K. f 1, W.
V. f 0,50, K. v d L. t 1, P. M. v. S.fl,
Pb. L f 1, W. v. V. 1 1, Jb. v. d. K.
Jobz f 1, J. v. d. K. 1 1, A. B. fl, J. V.
f i, L D t 1, A. D. f 1, W D. i 2,50,
A. v N. 1 1, A. D. 1 2, J. P Pz. fu,50,
O. v. IJ. 1 0,50, il. D. f 1, 0 Z. t 1, A.
v. d. A f 1, W. v. d. A. Azn. f 0,50, J.
v- K. Gz. f 1, 0. v. O f 1, J. v. H.lü,50,
A v. d. K. f 1, M. v. B i 1, J. K. t 1,
J. v. B. f 0,50, O. K. i 1, P. N. f 2,50,
J. D. f 1, M. v. B. f 1, J. v. d. M. f 1,
P. S f 1, G. v. d. K. Jz. f 1, S. v. d. K.
Gzn f 2,50, M v. B. Sz t Z, A. v. d. B.
f 1,50, P. v. d. B. f 1, Wed. A. K. f 1,
Mej. M D. f 0,50, A. v. d. B. t 0,50.
SCHIEDAM : A S. f 1, P. B. f 1, S. G.
v. W. f l, L v. d. K. f 1, S. W. G. f 1.
MAASSLUIS: L. B. Jz. f 1, D. S. 1' 1,
C. d. G. f 1, Job. v. V. f 2,50, G. S fl,
J. B. f 1, J. S. Lzn. t 1, P. R. f2,50, L.
H. I 1, W. T. d. B. f l, H. J. d B. f 1,
J. D. t 1, D. W. f 1, A. B t 1, A. v. Z.
2,50, L. M V. f 1, U. K. Bii). f 1, J.
iR. Jzu. f 0,50, J. d. B t 2,50, A. S. f 1,
P. d. B J n. 1 2,50, Jb. R 1 0,50, C. W
f 1, J. S. f 1,50, N B. f 5, Wed. N. V.
t 1, Wed. J. C. f 1, J. B. f 1, G. W. fl.
OVERSCHIE: M. V. f 1, J a c . P. f 1, Ph.
B. 1 1, J. v. D. f 1, J. G. V. f 1, J. v .
E f 1, P. v. E. f 1, Wed. C. B. f 1.
VLAARDINGEN : M. K. f 1, J v . S.
f 1,50, J. <J. v. 8. f 0,50, J. v. d. W. Wz.
en W. v. d. W. Wz. t 5, M. T. f 0 50,
C. T. f 1, J. D. B. f 1, T. v. S. f 1,' G.
P. d. B. f 1, M. d. H. f 1, L. D. Czn.
f 0,50, W. K. 1 1, J. N. 1 1, J. Z. f 1,
M. D. Czn. f 1, I'. v. d. B. f 0,50, G. v.
d. W. f 1, H D. I 2,50, K. F. f 1, S. v.
d S. 1 0,50, A. v. R. f 1, J. D. f 1, D.
v. R. f 1, A. d. N. f 1, h. d. B. f 2,50,
G. S. f 1, W. 6. f 1, Mej. N. f 1, M. v.
d B. f 1. Wed. 0. B. f 1.
N. B. N : et vermeld zijn Lier de bij
dragen, waarover per quitanlie wordt be
schikt.

s F I L I P P U S")

S. VAN

DOOR

P. BIESTERVELD,

Handelsdrukkerij

Bij ZALSMAN te KAMPEN is ver
schenen :

Bij ZALSMAN te KAMPFN is ver
schenen:

WLJHE,

Heden ontsliep, in de hoop
des eeuwigen levens, onze ge
liefde Moeder, Behuwdmoeder
en Grootmoeder

s£SE$!&f'"

van eene zeer belangrijke partij Tlico-

Ter uit deeling aan kinderen op
Zondagsscholen worden aanbevolen de

ItfBBHH&UHHBSBHHIfiHSHBSBiBHBBBBfli

waarin, om de keuze gemakkelijk ts maken, een korte beschrijvirg van den
inhoud der boeken gegeven wordt.
wordt

HET HUISBEZOEK
Prijs ingen. f M,90, geb. f 2.HO.

nieuwe leden der Christelijke Gemeente
aanvraag

Bij J. H. BOS te KAMPEN is verschenen:

Hoogleeraar aan de Theol. School.

geschikt als geschenken aan

lo£ic en Leiferhiinde op Maan
dag 2 April e. v. (1. door den
Boekh. Jf. Mf.KOK^ Kampen,
De catalogus is op aanvrage franco
te bekomen.
Voor eene volgende verkooping worden van heden af weder groote
en kleine partijen aangenomen.
(Zeer billijke conditiën en directe
uitbetaling.)

VLNKE.

onze innig

BOEMRKOOPING

H

ZWAANTJE,

J. NOORDHOF,

CATALOGUS
VAN B O E K W E R K E N ,

Bij G. F. CALLENBACH te Nijkerk verscheen:

~ COMPAGNON^

NIEUW-AMSTEKDAM,

L. NOORDHOF, J
M. NOORDHOFROOSEBOOM.)

aan Jongelingen of Ouders en Voogden,
wier Jongelingen met Maart te' S-GRAVENHAGE in dienst worden gesteld.
De Vereeniging voor Samenkomsten
van
militairen van Gereformeerden
huize, verzoekt beleefd, bij de opkomst
in Maart, zoo spoedig doenlijk opgaven
te mogen ontvangen, van de namen der
Jongelingen, die te 's Gravenhage in
dienst zijn gesteld, met aanwijzing bij
welk deel van het leger zij zijn ingelijfd.
Het Locaal der Samenkomst is
Uazarlaan tf h.
Namens de Vereeniging voornoemd,
C. J. VAN ROODE JK.., Secretaris,
Jan van Nassaustraat 119

J. VAN DELFT,

M. SIJBESMA -

U. NOORDHOFTTTT
L
WANERS. )

•BBBHHHHHMHHMMHHiSHnMHHRMHHHHBBMBBSflMHMHMMi

'S-GRAVENHAGE.

J. SIJBESMA,
V. D. M.

Heden overleed
geliefde Zuster

KENNISGEVING

Bjj ZALSMAN te KAMPEN is ver
schenen:

VIEREN FEESTDAGEN
ACHT LEERREDENEN
DOOR

J, J. Westerbeek van Eerten B.Jz.
Pred. te Kampen.

Prijs f -,75.

Samenspraken
Voor Christel. «lougel. Vereen.
Kngeland—Transvaal. 1 ex. 20 ets., 4
ex. 70 ct.
De

aanleiding tot den oorlog tusschen
Kngeland en de Kueren-Kriniblieken.

1 ex 25 ets , 7 ex. ƒ 1,40.
I ex. 25 ets., 4 ex.
85 ct.

Leerplicht of nu t 'J

Voor Chr. Jonged. Vereen.
uithuizige Moeder. 1 ex. 25 ets ,
5 ex. ƒ 1,-.
De Knai-juflVouw. 1 ex 20 ets , 5 ex.
80 ets.
Vollfdige lijst Samenspraken
en Gedichten op aanvraag gratis
te bekomen.
liene

T. SLAGTER,
liolluin.

Ultgerer.

Vrije Universiteit.
In dank ontvangen :
Voor de V'ereeni^iiig :
Aan Cloutribiitiëu :
L'o.r den beer R. D Hoornslra te Makkum t 12; door den he r H. Peters te
's-Hertogenboscb f 19,50; van Ds. B. F.
v. M. ;e W. f 1,50; door den beer A. B.
H. Funeke te Lemirer 1' 61,50; door den
heer A. W. de Leeuw Jr. te ScbooDrewoerd
f 49,50; door Ds. W. Breukelaar te Half
weg t 85,50 ; door den heer K. Floor te
Woes f 49; van Ds. J. Boeyenga te ArnemuiJen f 2.
Aan Colleeten : (voor de Theol.
faculteit.)
Van de Geref. kerk te Enumatil f3,50;
van idrna te L"ek i 4,767a ; van idem te
Z venbuizen f 3,14; van idem te Marum
f 4,63; van idem te Koornborn f 1,64;
van idem te Wilp f 1,40: vau idem te
Oldekttk f 4,21^^/g ; van idem te Stroobos
f 8,62; van idem te Munnikezijl f 7,56;
van idem te Niezijl (halve coll) f 5,55 ;
van idem te Wormetveer f 11,50; van
idem te Haarlemmermeer o/z. f 8,47 ; van
idem te Westz. an f 2,64: van idem te
Boskoop (halve coll.) f 7,36 ; van idem te
Hazerswoude f 12,50 ; van idem te Hillegom f 5»56 1 / s ; van idem te Katwijk a/d
R. f 6,377a! van idem te Katwijk a/Z.
f 7,50; van idem te Koudekerk f 2,86'/ s ;
van idem te Leiden C f 8,25 ; van idem
te Leiderdoip f 11,08; van idem te Noordwijk a/Z, f 2,50 ; van idem te Rjjcsburg
f 8 ; van idem tu Sassenbeim f 4,31 ; van
idem te Voorschoten f 5.967a! van idem
ie Tii 1 f 3,837a ! van idem te Ede f 8 ;
van idem te Leerdam B f 1,30.

Aan Schenkingen:
Door T s. W. H. Gispen te Amsterdam,
met bijschrift »Gered" f 5.

Voor het Studiefonds:
Door Ds. W. H Gispen te Amsterdam,
met bijschriit »Gered" f 5; door den heer
Jobs. Krap van de Ver. tot ondersteuning
v/h Studiefonds der Viije Universiteit Le
gaat van wijlen Mej. Wed Westerhout
geb. Van Oosten f 100.
8. J. SEEFAT,
Hilversum.

Penningmeester.

