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Officiëele Kerkelijke Berichten enz.
PLAATSELIJKE KERKEN.
GA RIJ ? 29 April 1900. Heden morgen, na <len dienst dea
Woords, \v rden wefzeer verblijd Onze geliefde Leeraar Ds.
J. Wisse maakte ons bek.nd, dat liij voor de beroeping van
Schettens c. a. had bedankt Onmiddellijk daarna viel liet
orgel in, en zong de gemeente ZEw. I's. 134 : 3 toe.
Namens den Kerkeraad.
T. v. n. WAL, Scriba.
BOORNBERGUM C. A, 2.9 April 1900
Hedenmorgen na
den dienst des Woords maakte onze geachte I-eeraar Ds A. S.
Sehaafsma de gemeente bekend, een roeping te hebben ontvangen
van de Geref. kerk te Wauswerd.
Namens den Kerkeraad.
H. G. v. I) LAAN, Scriba.
MARRUM, 29 April 1900. Hedenmorgen aan het einde
van de bediening des Wojrds werden we andermaal ontrust,
dewijl onze algemeen geachte Leeraar Ds. S. H Groeneveld
ons in kennis stelde, een roeping ontvangen te hebben van
de Geref. kerk te Lioensens en Morra. Daar ZEerw. zicii
kort geleden bij vernieuwing aan de gemeente te dezer plaatse
mocht verbinden, is in dezen de wensch van kerkeraad en
gemeente, dat hem vrijmoedigheid moge gegeven worden
andermaal te kunuen besluiten, zijn rijk gezegenden arbeid
onder ons voort te zetten.
Namens den Kerkeraad,
T. BOUM», Scriba.
DOMBURG, 30 April 1900. Gisteren bij den aanvang der
-godsdienstoefening maakte onze geachte Leeraar Ds. B.
B. van den Hoorn, tot onze blijdschap aan de gemeente be
kend, dat hij voor de roeping van de Geref. kerk te Neede
had bedankt.
Namens den Kerkeraad,
S Lo i:\vivKSK, Scribamorgen

g1ÜSSEN-OUDKERK, 30 April 1900
Onze geachte Leeiaar
Ds. W Mulder ontving een beroep naar (lé kerken van
o^tfoort en Linschoten.
Namens den Kerkeraad,
A. H. v. D HOEK.

EMMEN, 80 April 1900
Gisteren werd alhier, onder
leiding van onzen geachten Leeraar Ds. •). A. de Bruijn, tot
onzen nieuwen Herder en Leeraar beroepen de Weleerw. heer
Ds Wolsink te Steenwijk. Moge de Heere ons spoedig ver
blijden door zijne daden, in het kennelijke zijner wegen, bij
vrien alle onze paden zijn.
Namens den Kerkeraad,
H. SIKKEN, Scriba.
OVERSCHILD, 30 April 1900 Zondag den 29 April w»s.
het voor de gemeente alhier een feestdag, daar haar beroepen
en algemeen begeerde Herder en Leeraar l)s L. Bos, van
Nieuw-Dordrecht tot ons overgekomen, in den morgendienst
werd bevestigd door onzen geachten Consulent Ds. K. M. R
Veldman te Garrelsweer, naar aanleiding van Ezechiël 2 : 7.
In den namiddagdienst verbond de nieuwe Herder en Leeraar
zich aan de gemeente, naar aanleiding van Hand. 4 : 29i
Beide malen vulde eene groote schare het kerkgebouw. De
Heere stelle onzen Herder en Leeraar ten rijken zegen voorde
kerk des Heeren aan deze plaats
Namens den Kerkeraad,
11. TIGLAAR, Scriba.
P. S. Men wordt beleefd verzocht de brieven en stukken,
deze keik betreffende, voortaan te zenden aan het adres van
Ds. L Bos.
BOLNES, 1 Mei 1900. Met algerneene stemmen is alhier
beroepen de'Weleerw. heer J Douma, predikant te Spijkenisse.
Geve de Heere ZEeiw. licht en wijsheid, om met vrijmoedigheid
tot ons te komen.
Namens den Kerkeraad,
L. HOORNWEG, Scriba.

KENNIS EN LEVEN.
XIII.

Geen willekeur of toeval was het,
maar hooge wijsheid, dat God een
Oostersch volk, dat Hij Israël ver
koos, om drager zijner openbaring
te zijn en den Christus voort te
brengen, zooveel het vleesch aangaat.
In velerlei opzicht stond Israël ten
stehter bij de volken, met welke het
4aor heel zijne geschiedenis heen in
aanraking kwam. Het kon geen
voorname rol spelen in de wereld
historie, niet wedijveren in weten
schap of kunst, noch ook zijne mede
dingers op zijde streven op het gebied
van handel en nijverheid.
Niet om zijne veelheid noch om
aijne macht werd het door den Heere
liiéven andere volken verkoren. Maar
'God had het lief naar zijn welbe
hagen* en bereidde zelf het zich toe
tot een volk zijns eigendoms. Israël

WADDINGSVEEN, 2 Mei 1900. Zondag 29 April hield
onze geachte Herder en Leeraar Ds. E Kropveld des avonds
zijne afscheids-rede voor eene talrijke schare in de Geref kerk
alhier. In zijn voorwoord wees ZEerw op het snel verloop
van den tijd, dien hij ia deze gemeente mocht mocht door
brengen, maar hij verklaarde zich geroepen te gevoelen om de
zwakke gemeente te Rijswijk te gaan dienen
Na een terug
blik op zijii arbeid ging ZEw. er toe over, om een woord van
herderlijk vermaan Ie spreken en tevens zijne beste wenschen
te uiten naar aanleiding van 2 Thess. 2 : 15— 17. Tenslotte
waarvan hij de gemeente op 't gemoed drukte elkander met harte
lijkheid te behandelen, de samenkomsten niet te verzuimen en
onderworpen te zijn aan den kerkeraad, als de van God over
haar gestelde macht. Nadat nog een woord van dank tot ZEw.
was geuit door een der ouderlingen en door het hoofd der
Chr School, ging de gemeente uiteen, nadat zij haren schei
denden Leeraar had toegezongen Ps 134 : 3 Moge hij in
zijne nieuwe gemeente met vrucht arbeiden, en de Koning
der kerk de hdige plaats invulleu door den man zijns raads,
is de bede van kerkeraad en gemeente.
Namens den Kerkeraad,
11. KEMPKES, Scriba.
P S. Ingezonden stukken enz. voortaan te zenden aan den
Vojiz. Chr. Rupke
Stukken voor den Geref. kerkeraad te Heerjansdain gelieve
men voortaan te adresseeren aan T. van Gemeren, Scriba
Het adres van den ondergeteekendé zal D V. na 10 Mei
zijn : Langeweg Wijk L 1403 Apeldoorn.
Ds. A. DEN HARTOGH.

Ds. E. Tii. Ploos van Amstel, emeritus predikant
te Amsterdam, verzoekt om aan de Kerkeraden der
Geref. kerken mede te deelen, dat bij verhuisd is
van de 3e Oosterparkstraat naar de Buyschstraat 61
2 etage ; en tevens te herinneren, dat ZEw. nog
steeds beschikbaar is voor den dienst des Woords.
en der Sacramenten. — EED.

CLASSEN.
Classis Zierikzee.
])e Classis Zierikzee zal D. V. vergaderen op
Woensdag 16 Mei, 's morgens te elf uur.
Be Class. Corresp.,
I). MULDEK.

Classis Tholen.
Vergadering op 16 Mei a.s. in 't Militair Tehuis
te Bergen-op-Zoom. Aanvang der vergadering 11
uur. Stukken voor 't Agendum worden zoo spoedig
mogelijk ingewacht, bij
Ds. A. H. VAN DER Kooi,
Class. Corresp.
Bergen-op-Zoom,, 30 April 1900.

Classis Alkmaar.
Wegens de a.s. Prov. Synode zal de Classis
Alkmaar vervroegd vergaderen, en wel te Alkmaar
op Donderdag 17 Mei e.k.
Stukken voor het Agendum gaarne vóór 10 Mei
aan eerstonderget eekend e.
Namens de roepende Kerk,
J. W. WECHGELAEK, Praeses.
H. SwEEPE, Scriba.

moest niet groot zijn en machtig
door zijne natuurlijke gaven; het
had niet voort te brengen verganke
lijke stelsels van wijsheid noch te
scheppen onsterfelijke werken van
kunst. Maar het moest overeen
komstig zijn onder Goddelijke leiding
gevormden aanleg ontvangen en be
waren, wat de Heere er in zijne
genade aan schonk. Het moest niet
wijsgeerig over God redeneeren, maar
luisteren naar de woorden Gods, ge
tuige zijn van zijne wonderen, en
onder de drijving des Geestes zijne
daden verkondigen aan de volken
der aarde.
En daarom draagt het kennen in
de H. Schrift zulk een gansch bijzon
deren zin en zulk eene diepe, rijke
beteekenis.
Het Hebreeuwsche woord, dat door
kennen is overgezet, duidt eigenlijk
aan, een zich toeëigenen van wat
buiten en tegenover ons staat; een

voor «o uii;*»rei<nn«i'.

Classis Brielle.
l>e Classe Brielle heeft in hare vergadering van
19 April LI., in tegenwoordigheid vau Dep. l'rov.
ad ex. peremptoir onderzocht den Eerw. heer II. A.
o. Andel, beroepen predikant te Zuidland, en hem
met algemeeiie stemmen toegelaten tot den dienst
des Woords en der Sacramenten. Stelle de Heere
dien broeder tot een rijken zegen voor onze kerken.
Namens de Classe voorn.,
A. DELFOS, 4ct.
H., 24—4—1900.

Classis Middelburg.
De Classis Middelburg der Geref. kerken, bijge
staan door de Prov. Deputaten, heeft in hare ver
gadering van 24 April j.l. peremptoir onderzocht
dên Eerw. heer H. Meulink, beroepen predikant te
Meliskerke en Mariënkerke. Met algerneene stemmen
werd genoemde broeder toegelaten tot den dienst
des Woords en der Sacramenten.
Namens de Classis,
C. B. SCHOENAKERS, Scriba.
Souburg, 25 April 1900.

PROVINCIËN.
Prov. Synode van Drente.
De Provinciale Synode van Drente zal D. V. ge
houden worden op IVoensdag 13 Juni te Hoogeveen.
Punten voor het Agendum zende men vóór 22 Mei
aan het adres van den eerstondergeteekende.
Namens de roepende Kerk,
L. KUIPER, Praeses.
S. IJMKER HZ., Scriba.
Hoogeveen, 26 April 1900.
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.
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Deventer, 1 Mei 1900.
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„
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te Amsterdam voor
„
Nieuw
veen
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- 2,50
Noorden
;;
Van den Jongedoch;; Oudshoorn
besaleël
terekrans Besaleël
„
Waarder
te Amsterdam
- 3,—
O.-Wetering
7J
1
5
Woerden
- 5,02
„
2 c. llijlaard
5
Ter Aar
- 1,39
Woubrugge
;;
77
ö
„
Aarlandervcen - l,56
Zevenhoven
;;
Alten a/d li.
Alfen
R. - 11,—
„
Zwammerdam
;;
;J
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loert
„ Bodegraven
- 12,50

uit den weg ruimen van de hinder
nissen, die er ons van verwijderd
houden; een te niet doen van den
afstand, die er ons van scheidt.
Op diepzinnige wijze wordt het
daarom gebruikt van de vereeniging
van man en vrouw, welke in het
huwelijk plaats grijpt. In de echte
lijke gemeenschap eigent de man de
vrouw en de vrouw den man zich
toe, zoodat zij worden tot één vleesch.
Van God gebezigd, krijgt het daar
om de beteekenis van verkiezen in
genade, van aannemen in liefde. Als
er gezegd wordt, dat God Israël, dat
Hij zijn volk, dat Hij de zijnen kent,
dan wordt daarmede uitgedrukt, dat
Hij zich tot hen henen wendt, dat
Hij hen zich toeeigent, dat Hij allen
afstand en elke hindernis, die schei
ding maakt, verwijdert, en dat Hij
met hen in liefde zich vereenigt.
Dat doet Hij in den weg van open
baring, door verschijning, door woord

f
-

2,755
1,—
2,50
1,55
5,39
4,935
9,25
5,98
0,78
1,795
3,79

Met hartelijken dank ontvangen, door Ds. T. Bos
te Bedum van den heer JF. Kiers te Lellens, aandeel
No. 100 a f 100,—.
Vinde ook dit goede voorbeeld navolging bij velen !
Door Ds. M. Schuurman te Alfen a\d R., Corr. Cl. Woerden,
de contributies uit Ter Aar van L. Rodenburg f 2, Geref.
kerk collecte f 2,25.
Uit Aar lande r veen van Ds. J. Verhave f 1.
Uit Alfen a/d R ij n van C. Boer f 5, H. de Brnijn f 2,50,
G. Boer f 2, D. v. d. Neut f 2,50, W. v. 't Wout f 2, L.
Freek f 2,50, H. v. d. Graaf f 2,50, J. K. v. Leeuwen f 2,50,
J. Eigeman Wz. f 2,50, H. Kop f 2, Ds. M. Schuurman f 2,
O Guldemond f 2,50, D . G. v. d. Hoorn f 1, A. v. Dam f l ,
H. v. d. Horst f 1, v. d. Spelt f 1, A. v. Oei f 1, J. v. Eijk
f 1, Johs v. d. Louw f 1, D. Raaphorst f 1, Mej. Wed. Bossemeijer f 2,50, Mej. Wed Serné f 1,50, Mej. Wed. Donker f 1,
Mej Wed., v. Keeken f 1, H. v. Leeuwen f 2,50, Mej. W7ed.
v NootV' 1,50, A. Qualm f 1, L. Verguust f 1, H. Dam f l ,
Mej. .. cd. Kok f 1, H. Voorbij f 1, Mej. C. Scholten f 1,
J. W. Engelkes f 2, M. v. Donk f 1,50, J. P. Leene f 1, C.
J. P. Vierbergen f 1.
Uit Bodegraven van J. v. Andel f 2,50, Bn. Batelaan
f 2, Bs. Batelaan f 2, P. Batelaan f 2,50, G. Bekker f 1, J.
Blonk f 1, C. Bol f 2,50, Ds. J. Breukelaar f 3, Js.de Bruin
f 1, J. H. v. Diejen f 2,50, J. v. Dorp f 1, C. de Gier f 1,
N. Griffioen f 2, L. N. Griindmann f 1, J. Heemskerk f 1,
J. de Koning f 1, P. v. d. Kooij f 1, G. de Kruif f 1, J.
Krijgsman f 1, C. Lekkerkerker f 2,50, A. Pauw f 0,50, B. v.
't Riet f "2, W. Rodenburg f 2, H. Rollman f 2, H. Schouten
Hz. f 1, H. Schouten Jz. f 1, A. Stigter f 1, T Stigter f 1,
J . v. Straalen f 1 , J . Veerman f 1 , J . Vriend f 1 , C.Zaal f 2 .
Uit Nieuwkoop van J. Treels f 0,25, J. Verhorst f 1,
J v. Leeuwen f 0,25, Wed. v. Leeuwen f 0,50, D. v. Wouden
berg f 0,25, Middelkoop f 0,25, W v. Leeuwen f 0,25.
Uit Nieuw veen van Ds. K. B. v. Diemen f 1, Dr J.
Sasse f 1, A. Hoogendoorn f 1, Mr J. C. von Briel Sassefl,
J. Becker f .1, H. Pak f 1, C. J. de Bes f 1, C. Quak f 0,50.
Uit Oudshoorn van A. Verduijn f 2,50, A. M. Dam
f 2,50, C. J. v. Geel f 1, F. Snel f 1, J. G. Baart f 1, C.
Ketel f 1.
Uit Waar der van Ds. H. Cramer f 1,50, C. v, d. Neut
f 1, D. Holland f 1, O Hofland f 1, L. J. Griffioen f 1, S J.
Nap ƒ \, J. J. Kamphuizen f 1, D. de Gier f 1, C. Hagoort
f ], H. Comans f 1, J. Doornenbal f 1, J. J. v. Es f 1, J.F.
Bouwer f 1, H. Hogendoorn f 1, D. Schakil f 1, Hs. Brunt
f 1, G. Walewijn f 0,50, E. J. Kriegel* f 1, Adr. Hogendijk
f 1, D. Oudshoorn f 0,50, H Verwei f 0,50, H. v. Ingen f 1,
P. de Boer f 1, G de Hoog f 1, J. v. d. Voost f 1.
Uit O.-W e t e r i n g van l)s. J. Brouwer f 1, C. v. d. Lip
f 0,50, J. Bonda f 1, J Vreeke f 0,50, Joh. Sepers f 1, P.
v. Dam f 0,75, J. Vogelaar f 0,50, J. Gortzak f 0,50, P.
Roelolïs f 1, L. L. KreliDg 1' 1, A. de Graaf f 0,75, H. v.
Dommelen f 1, W. C. v. Geel f 1, J. Verweij f 1, D. C Los
f 1, F. Los f 1, L. Karens f 1, W. Slootweg f 2,50, Wed. J.
W. lloeloffs f 1, K. Lagerweij f 1.
Uit W oerden van D. Engel f 1, W. Snel f 1, J. Blok
f 1, G. J. Sizoo f 1, J. Hamerling Sr. f 1, P. de Wit f 1,
J v. d. Meulen f 1, P. Kemp f 1, W. v. Beek f 1, J. Burger
f 1, G. den Boggende f 0,50, S. A. Hoogendoorn f 0,50, G.
Rietveld f 0,50, L). Kanis f 1, Jac. Bos f 1, Ds. J. W. Gunst
f 1, J. Plomp Wz. f 1, Corna. Bezuijen f 0,50, J. A. v. Arkel
f 0,50, B. J. Otte f 1, J. v. Diejen Sr. f 2,50. J. Nap f 1,
W. D. v. Diejen f 1, J. V. Diejen f 1, J. Verburg f 1, G.
Oussoren f 1, G. v d. Ham f 0,50, J. de Vink f 1, N. N.
f 0,25, H Veldwis f 0,50, F. Brak f 1, L. Verhoef f 1, Wed.
D. Verhoef f 1, 11. Boere f 1, P. Doorn f 1, G. Beukers f 0,50,
G. Mijster f 1, Joh. de Groot f 0,50, A. Boer f 1, C. v. d.
Toorn f 1, P. v. d. Toorn f 1, J. Tanis f 0,50, A. 11. Tanis f 0,50.
Uit Zevenhoven van J. Veerman f 1, H. v. d. Berg
f 1, J. Oliemans f 1, M. v. d. Berg f 1, K. Couprie f l.g
De Penningmeester
Zwolle, 28 April 1900,
van de Theologische School,
Pol gietersingel 120.
Dn. H. FRANSSEN^ w

en door daad; voorbereidend eerst
onder Israël door wet en profetie
en dan in de laatste dagen door
zijnen Zoon, die de vervuiler is van
heel het Oude Testament, de hoogste
drager der Godsopenbaring, God zelf
geopenbaard in het vleesch.
De kennis, welke God alzoo in
Christus ten opzichte van zijn volk
in werking zet, is daarom de wortel
van alle volgende weldaden, de
springader des geestelijken levens, de
eerste schakel in de keten des heils.
Zij brengt te liarer tijd de roeping',
de rechtvaardiging, de heerlijkmaking mede. God eigent degenen, die
Hij kent, zich toe; Hij neemt hen
tot zijne kinderen aan; Hij maakt
hen aan zijn eigen beeld gelijk. En
het schrikkelijkst oordeel zal voor
den mensch gelegen zijn in de woor
den des Heeren: Ik heb u nooit ge
kend.
In dezen zelfden diepen zin wordt

het kennen ook van den mensch ge
bruikt. Hemelsbreed is het van het
weten onderscheiden, dat dikwerf
niet anders geldt dan de beschrijving
van een persoon of zaak. Maar
kennis is door en door persoonlijk;
zij rust op persoonlijke kennismaking;
zij is eene geestelijke toeëigening,
eene uiting van zieleverwantschap;
zij is alleen te verkrijgen, wanneer
men ergens, gelijk het in Spr. 27 : 23
heet, zijn hart op zet.
Zoo kennende en gekend, ontmoeten
God en mensch elkander in Christus
In Hem zijn wij voor eeuwig met
elkander verzoend en sluiten zij
duurzamen vrede. Dwaas is daarom
de natuurlijke mensch, die aan de
kennis van des Heeren wegen geen
lust heeft. Maar wijs is de man,
die den Heere vreest. Want wie
God kent, die vindt in die kennis
het leven en trekt een welgevallen
van den Heere. Hij is door God

zelf geleerd, heeft de zalving van
ran J
De poging van de Diaconale Confenfe j
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Met het oog op de geschiedenis, die hot
en van de infanterie onder Smithhoudt door de eeuwen heen en geloof Heeren,
He
dien zij geneigd zijn »een in mc
alsmede van het corps bereden
achter ons ligt en de stellingen, die soms vin
moet komen." Onder de eischen, die deze Dorrien,
P°
vindt van geslacht tot geslacht, dan het
hei zwart gaan voor des Heeren aan- ^
infanterie onder Jan Hamilton." Zelfs moesten
over het Diakenambt zijn uitgesproken, wijarbeiders
stellen,
behoort
ook
:
des
Zondagswijst dat terug op eene getuigenis des gezicht"
ge:
te noemen ; en dat zij onszelf
de Engelschen hun kamp verleggen !
mag deze vraag niet overbodig heeten. Qee
avonds NIET aan te vangen VÓÓR 12 uur.
Geestes, die in en door die Schrift zich naar
na: lichaam en ziel weldadig is; maar av(
Wie weet hoe groot de verliezen der
Voorts is er hierover geen twijfel, hoo
Is er iets onrechts 111 dien eiscli ? Hebben Engelschen
En;
hooren laat en de wereld overtuigt meent
me
gij waarlijk, dat er geen uren
hier zijn geweest. Maar ook aan
dat de taak en de werkzaamheid van van
van zonde, gerechtigheid en oordeel.
ziji in het leven der Christenen, waarin lne
niet alle bakkersgezellen volkomen recht om den Westkant gaat 't goed. De omtrekkende
zijn
het Diakenambt in den tegenwoordigen
£
,)e"
aan die zijde wordt voortgezet en
En wie zoo tot geloof komt, gelooft het
het hun even onmogelijk is zich te te
te weigeien, vóór f2 u. te beginnen ? Zulk beweging
tijd aan eene nauwkeuriger omschrij- 0op
p gezag in den edelsten en verhe
zelfs is V\ indsertou, even benoorden Kimbereel] werkstaking der bakkersgezellen zouden
ver
verblijden,
als met de hand den sterren- eene
ving cn eene breedere ontwikkeling vensten
Ven
ley, door Burgers overrompeld. Boshof
zin.
her
hemel
te grijpen ? En wat zullen wij wij
wij, hier en overal, van harte toejuichen.
dringend behoefte heeft.
hebben zij nog niet bezet. Methuen zal dit
antwoorden ?
BAVINCK.
ant
Zullen niet Christelijke bakker-patroons I wel
wel tot eiken prijs zoeken vast te houden'.

dubbelzinnige opmerking, dat „deze andere
Mafeking lijdt thans zeer zwaar.
Doch
„tooneelen hebben gezien op godsdienstig
roepen tot ontzet zijn nog niet eens van
„gebied, dan wat zich thans beneden hen
K-imberley vertrokken. Maar dan nog zullen
„zal af spelen."
® !> u r gers ze zeker maar zoo niet laten
passeeren !
Daarop treedt de commandant de verga
dering binnen. De godsdienstoefening kon
Bij Ladysmith in de Biggardsbergen is
dus beginnen. Doch neen, nog een oogen
ïans alles stil, zoowel van de zijde der
blik geduld. „Hij (de commandant) overziet
urgers als die der Engelschen. Deze laat„de gemeente eu zich herinnerend, dat sedert
sten beginnen nu in den Vrijstaat scherp op
„geruimen tijd geen kerk is gehouden, vraagt
e treden tegenover eiken Boer, die niet op
Z I J n -plaats is.
„hij : zijn er onder ulieden, die bezwaren
Alles wordt dan verbeurd
„hebben de godsdienstoefening bij te wonen,
verklaard. Doch overigens wordt zelfs vee etc.,
„dan verzoek ik hen uit te treden."
zonder betaling weggenomen. Die halve
Niemand trad uit en geen wonder.
. jstaters ondervinden 't nu reeds hoe zij
Aan den officier-voorganger wordt nu het
zich door de Engelschen lieten beetnemen.
teeken gegeven, dat hij beginnen kan. En
Kitcheuer is een tiran. . . .
hij begint, hij „de eenige geschikte, hij
Moge 't anderen terughouden van klein
„de eenige, die den ernst der zaak gevoelt."
moedig te worden en uaar huis te gaan !
Maar hoe ? Met welken uitslag F
In de B e l g i s c h e hoofdstad loopen
Hoor het van den berichtgever zelf in
cnsisgeruchten rond. Er zijn twee moties
zijn eigen woorden, woorden cynisch en
aanhangig over verkorting van den militairen
koud en helaas ! niet zonder onheiligen spot.
diensttijd — van de hh. Colfs en Lorand —,
„De voorganger leest, met tegenzin. Hij
Waartegen de premier niet slechts zicb ver
„voelt, dat er geen band is tusschen hem
zet, maar waarover hij de discussie weigert.
„en zijne hoorders. Hij voelt dat zijn stem
»erder is er groote oneenigheid over de
„geen weerklank vindt. Hij voelt dat hij
buitengewone begrooting, waarvoor door een
„leest omdat het dienst is en dat zij hooren
deel der Kamer splitsing geëischt maar dooi
„omdat het dienst is."
de Regeering geweigerd wordt. Er is voorts
„Dienst — maar geen godsdienst, geen
een aanvrage van 6 millioen francs aanhan
„eeredienst, —
tot in eeuwig
gig voor nieuwe versterkingswerken bij Ant
heid, Amen."
werpen, die ook veel verzet ontmoet en
„De commandant bedankt den lezer en
waarover het Kabinet de vertrouwensvraag
„geeft order tot afgaan. Joelende gaat de
stellen wil. Over d verse punten is groot
verschil vau taeening tusschen de leden der
„bemanning naar voren, met een zucht de
„clericale meerderheid," zoodat het Kabin-t
„comandant naar zijn kajuit."
Om van te huiveren eu te rillen, niet
zwak staat. De socialistische linkerzijde zou
waar? Dat nu geschiedt aan boord van een
met de malcontenten van rechts wellicht
het Ministerie kunnen omver werpen. Maar
van Hr. Ms. oorlogsschepen. Mannen als
uit Biussel wordt aan een Duitsch bind ge
de Ruiter en Tromp konden bidden maar
toch ook vechten. Zij stonden hun man.
seind, dat de linkerzijde er geen voordeel in
ziet om deze Regeering te doen vallen, zoo- Het tegenwoordig geslacht heeft blijkbaar
at zij er toe overhelt haar voorloopig te het bidden verleerd. Vechten zij daarom
beter ?
steunen. De socialistische Peuple laat zich
Het geheel van dit bericht teekent ons
over dit punt niet uit; het blad deed gister
een afgrond van godsdienstig verval bij onze
alleen deze medede' lieg.: „da socialistische
marine-mannen, waarover we ons als een
eden der Kamer verzoeken ons te verklaren
Christelijke natie diep hebben te schamen,
at zij Dinsdag (d. i. heden) aan geeu openare meeting kun uen deelnemen wegens den | en die niet veel goeds spelt voor de toe
komst.
ernst van den parlementairen toestand."
Ab ik den geest van den berichtgever
zoo op 1 Mei weigering \an open°ptreden van de zijde der socia- goed heb geproefd uit woord en toon en de
en u l t jg ]£ m n e i .
j g beteekenend, strekking van zijn bericht.goed heb begrepen,
dan wil hij te kennen geven, dat de gods
zal "'f", s t e ' t z ' c 'i dan ook de vraag: „wat
dienst te heilig is voor zulke manschappen
ui dezen warboel worden ?" Toch acht
y een CI
c* * *
en dat zulke manschappen te onheilig zijn
om I
"isis nu zeer" ongeloofwaardig,
maat reeds op G Mei a.s. de Kamer moet I voor godsdienst. Zoo iets straalt m.i. duide
eeU ^Vr a "' w e ë e 'i s de naderende verkieziulijk in verschillende uitdrukkingen door.
f
Maar de verwarring, die reeds onlangs i 't Is trouwens geheel naar den geest dezer
lJ
eeuw: „uit eerbied voor de religie, de
bet vinnige debat over de schandelijke
„religie op zijde gezet."
misi rijven iu den Cougostaat aan 't licht
Doch voor ditmaal genoeg. Een volgende
wam, is z óó groot, dat ook de Indep. den
maal D. V. de beide andere berichten en
oestaud onhoudbaar acht en noodig onverwijld
iets over hun onderling verband.
ij de buitengewone begrooting, die heden of
D. K. WIELENGA.
morgen aan de orde komt, de kwestie vau
K„ 30 April 1900.
vertrouwen te stellen. Zoo is 't geschied,
e n — de rechterzijde voldeed aan 't verlan
gen der Regeering ! Voorloopig dus rust.
GEREF. ZONDAGSSCHOOLVER.
NOORDTZIJ.
„J A CHIN".
DRIE BERICHTEN
VOOR ÉÉN, EN MISSCHIEN OOK ÉÉN.

Aan de leden en afdeeliugen der Gere
formeerde Zondagsschoolvereeniging JACHIN,
alsmede aan de bij haar aangeslotene corporatiën wordt bij dezen gemeld :
a. Dat de algerneene vergadering, zoo
de Heere wil, dit jaar gehouden zal worden
op 25 Juli, vermoedelijk te Zwolle ;
b. Dat vragen en voorstellen, die de
leden of de afdeeliugen aldaar behandeld
wenschen te zien, worden ingewacht tot 15
Juli, aan het adres van den ondergeteekende.
Geve de Heere ons eene aangename en
gezegende samenkomt, die vrucht draagt
voor den arbeid op de Zondagsschool en
de liefde van velen opwekt of aanvuurt.
Namens het Bestuur.
P. OKANJE, le Secr.
Amsterdam {JVijttenbachstr. 62,)
28 April 1900.

, f' 0 ^ ?!' elkander trokken drie berichten,
® 18
^ godsdienst, geloof en zeden van
• S r!°.
aandacht. Zij kwamen voor
i)/.
Handel blad, i;rs. van 22, 25 en
" P r i ' j l- Wat zij behelzen, ieder voor
pik' f' ' m ' s s c ' 1 ' e n °ok wel iu verband met
v a " zoo bedenkelijken aard,
da--. 's
zy ook in onze kringen niet onopge
merkt mogen voorbijgaan.
1 ot v eerst bedoelde bericht verscheen in
lj ^ r. van 22 April ouder ten titel: Kerk
aan boord. Het geeft een verslag vau een
^oi sdienstoefening aan boord van een van
^oorlogschepen in de Indische wateren.
'Jkbaar is het een ooggetuige, dien we
nei hooren. Iu eenigszins schetsende taal
eekent hij daar de gezindheid en houding
van meerderen en minderen tegenover die
"S^ommaudeerde" godsdienstoefening.
Duitschland. Behoort de Jesuïetenorde tot
.J schetst ons den commandant, gelijk
( l e m den vroegen morgen zwoegt en tobt,
de inrichting der Roomsche kerk? Deze vraag
aan boord van Hs. Ms
zoekeude naar een is in Duitschland aan de orde. Tegen den
preek, naar psalmvers en gezang, ja zelfs uitgever Mehring was een aanklacht ingediend
wegens laster door de pers van de Jesuïe
naar een gebed. Hij doet dat, terwijl „hij
tenorde. De aangeklaagde werd veroordeeld,
niets kon vinden," al zuchtende : ,,alvoudik
l e s,
omdat de rechter de Jesuïetenorde als „een
wie zou de menschen dwingen tot
luisteren ?"
inrichting der Roomsche kerk" beschouwde,
De berichtgever deelt nu verder iets meê hoewel de verdediger j,n zijn pleidooi deze be
over des commandants zoeken in en peinzen
schouwing als onhoudbaar gekwalificeerd had.
ovei de bekende bergrede van onzen Heere
De veroordeelde kwam tegen dit vonnis
Jezus Christus.
in hooger beroep bij het rijksgerechtshof.
Deze zal u u d e voorgeschreven leerrede ver Hier sloot de rijksprocureur zich bij den
vangen, terwijl het „Onze Vader" als gebed
verdediger van Mehring aan. Iiij zeide o. a.:
zal worden gebruikt. Welke psalm of gezang „Ik be 1 zeer geneigd de onderscheiding,
dienst zal moeten doen, wordt niet vermeld. die de verdediger tusschen het monniken
wezen, tusschen de afzonderlijke orden en
- aar na heel wat gephantaseer over een
en anc er deelt de berichtgever als slotsom
hare leden maakt, als juist te erkennen. Of
van des commandants zoeken en peinzen meê:
een monnikenorde als eene inrichting der
// et programma is klaar voor de uitvoering." . kerk te beschouwen is, is een uiterst moeie" 'doering
ja dat staat er als of het een
lijke vraag. Of zij ontwijfelbaar bevestigend
comedie-stukje gold. Geheel de toon van
te beantwoorden is, waag ik niet te beslissen.
net bericht zelf is trouwens ergerliik licht
Maar al is dit het geval, dan volgt daaruit
zinnig.
nog niet, zooals de verdediger met recht heeft
Nu roept de commandant „den meest doen uitkomen, dat de afzonderlijke orden
„geschikt geachten officier bij zich." Het
en met name de Jesuïetenorde als inrich
programma wordt hem voorgelegd en hem
tingen der Roomsche kerk zijn te beschouwen
gevraagd dit „te lezen langzaam, krachtig
en onder de bescherming van f 166 staan.
en ernstig.
Hier moet vooral in overweging genomen
Hij aarzelt een oogenblik en zegt dan :
worden, welke opvatting de Roomsche kerk
„Commandant, ik zou het liever niet doen." zelve van het wezen der Jesuïetenorde heeft.
De berichtgever laat hierop volgen : „De Vijftien eeuwen heeft zij zich zonder haar
„commandant had dit verwacht. Hij kent
beholpen, het schijnt dus, dat zij geen
noodzakelijk bestanddeel van het wezen der
wzijn officieren en weet, dat deze niet alleen
„de meest geschikte maar de eenig geschikte kerk vormt. Niet te vergelen is ook, dat
„is ; de eenige, die den ernst der zaak gt- door een Pauselijke bul van Clemens XIV
de Jesuïetenorde niet slechts verboden maar
„voelt, maar juist daarom l:em vraagt haar
„niet aan hem op te dragen."
zelfs opgeheven is, en dat eerst Pius VII
Welk een donkeren achtergrond heeft niet in 1814 deze orde weer heeft toegelaten.
dit daarom ?
Eene voor het innerlijk wezen der Roomsche
kerk, voor hare kerkorde, haar geloof en ritus
De commandant blijft echter bij zijn op
dracht en „laat zich niet vermurwen."*
noodzakelijke inrichting kan de Jesuïeten
Aan „den officier van de wacht" wordt orde toch wel niet zijn, want het opperhoofd
verzocht „te luiden voor de kerk." Dit ge der kerk heeft haar afgeschaft. Ook laat
schiedt en de équipage verzamelt zich ter
ik volstrekt het feit niet buiten rekening,
godsdienstoefening.
dat onze Duitsche rijkswetten het noodig
en nuttig achten deze orde in Duitschland
De berichtgever moet hier nog even her
inneren aan den zilveren klank van het te verbieden. Dit was niet denkbaar, als
wij het met eene wezenlijke inrichting
kerkklokje en de nationale kleuren van den
der Roomsche kerk te doen hadden. De
kerkwimpel, terwijl hij hieraan toevoegt de

Buitenlandsche Kerken.

orde is wel nauw met de Roomsche kerk
verbonden, maar geen. inrichting der kerk."
Hij komt tot de conclusie, dat de veroor
deeling van den aangeklaagde berust op
een rechtsdwaling vau het landgericht met
betrekking tot de Jesuïetenorde niet alleen,
maar ook met betrekking tot tal van wets
bepalingen.
Velen in Duitschland zien den uitslag
van deze rechtszaak met belangstelling tege
moet. Het kan verkeeren ; voor eenige
jaren werden de Jesuïeten als staatsge
vaarlijk uit Duitschland, verbannen en thans
wordt iemand veroordeeld, omdat hij het
gevaarlijke van de beginselen dezer orde
in het licht gesteld heeft.
Frankrijk. Be Protestantse/ie Vereeniging
tot praktische behandeling van de sociale vraag
stukken. Deze Vereeniging hield 13 en 14
Maart haai negende algerneene vergadering
te Nimes onder leiding van den heer de
Boyve , die om zijne redenaarsgaven en
praktische bekwaamheid algemeen geacht is.
Deze Vereeniging stelt zich ten doel den
geestelijken en stoffelijken welstand des volks,
vooral der arbeiders, te bevorderen. Zij
bestrijdt niet alleen de dronkenschap en de
onzedelijkheid, maar tracht ook door het
oprichten van leeszalen, volksgaarkeukens,
matigheidsvereenigingen en het houden van
voordrachten het volk onder de bearbeiding
van Gods Woord te brengen.
De resultaten, die de^e. Vereeniging reeds
heeft, zijn van dien aard, dat zij de sym
pathie geniet van alïe weldeukenden, ook
waar zij persoonlijk de godsdienstige begin
selen der Vereeniging niet deelen. Vele
jonge predikanten hebben zich bij haar
aangesloten. Onder hen behoort ook Wilfred
Monod, achterneef van den beroemden Adolf
Monod, die als kanselredenaar een waardig
opvolger van zijn oudoom geuoemd wordt.
De Vereeniging geeft een blad uit de
„ RévUem,ent moral", waarvan de predikant
Combe te St. Etienne redacteur is.
Pasteur Quiévreux te Rouaan heeft op de
algerneene vergadering verslag van de werk
zaamheden gegeven. Hij zeide, dat zij vooral
op persoonlijke bekeering werkten, omdat
deze onmisbaar is voor het bereiken vau
het beoogde doel. Daartoe worden geregeld
samenkomsten voor gebed en prediking ge
houden. In de fabrieksplaats Lille was hier
van de uitkomst, dat ziefy. reeds .25 families bij
de Gereformeerde kerk hebben aangesloten.
Bestrijding der dronkenschap staat op hun
pogram, maar — zegt Quiévreux —• dat is
slechts één der vele kwalen, waaronder onze
tegenwoordige maatschappij lijdt, zij is slechts
een tak van den vergiftigden boom van de
zedelijke en sociale ellende. De onzede
lijkheid is een niet minder groote oorzaak
der ellende.
Vanwege de Vereeniging worden Zondagsen Donderdagsscholen gehouden , die op
onderscheidene plaatsen door tal van kinderen
regelmatig worden bezocht. Te Roubaix
bedraagt dit getal 400. i :
SCHOLTEN.
Te Cannes werd 22 Januari 1.1. iu het
lokaal der Mac-All zending een jaarvergade
ring gehouden der afdeeling van het Britschen Buitenl. Bijbelgen, onder leiding van
Lord Reudell, een vriend van wijlen Gladstone, die geregeld des winters de zuiderkust
bezoekt.
Nadat de voorzitter over den grooten
iuvoed der Bijbelverspreiding gesproken had,
trad de Anglicaausche predikant Monk Joues
op en wees op den omvang van dien evangelizatie-arbeid. De Bijbel, of gedeelten er
van, wordt nu iu 361 verschillende vertalingen
uitgegeven ; in 't laatste jaar alleen werden
13 i-ieuwe overzettingen begonnen. Jaarlijks
worden 4 millioen exemplaren verspreid,
d.i. per dag circa 14000. Zeiideliugen, die
vertalen, ontvangen allen mogelijken, weteuschappelijkeii en stoffelijken steun.
Op de Philippijnen kwam men, voor jaren
reeds, in aanraking met een monnik, die
bekeerd was op het lezen van een Engel
schen Bijbel door een scheepskapitein hem
gegeven. Deze heeft daarop een gedeelte
des Bijbels in een dialect vertaald, eu hier
van 3000 exx. verspreid, doch de monniken
brachten hem hierom door vergift ter dood.
I11 Uganda gebruiken de inboorlingen nog
gaarne de Palmers-biscuit blikken doozen,
om hun Bijbel daarin tegen de witte mieren •
te beschermen. Ook in Soedan werden
Bijbels verspreid onder de gevangene dervischen. I11 China worden per jaar een
millioen Bijbels verspreid.
Na den heer Monk Joiies trad een mis
sionaris onder de Zoeloes op, die vanzelf
ook over de Boeren sprak. Deze lezen, volgens
hem, het Oude Testament met te weinig
onderscheiding. Ook zeide hij, dat zij de
Kaffers en. Negers als 'Amalekieten behan
delen. Het bekende praatje, alsót de En
gelschen de Kaffers als hun stamverwanten
behandelen !
Een groep van 33 inboorlingen van
Labrador, lidmaten der Moravische kerk
aldaar, heeft zich, ondanks de pogingen der
zendelingen, laten overhalen door een onder
nemer om op de Parijsche Tentoonstelling
zich te laten vertoonen. Zij hebben een
dertigtal honden, sleden en vischvaartuigen
bij zich. Den missionaris Nestlé is hu opge
dragen, hen te bezoeken en als pastor te
verzorgen.
Te Madras is op 80-jarigen leeftijd nog
werkzaam de zendeling Dr. Murdoch. In
zijn bijna 50-jarige loopbaan heeft hij in
Indië vooral gearbeid aan Christelijks litte
ratuur, naar de behoeften van deze Engelsche
kolonie. Door zijn initiatief zijn 1600 wer
ken uitgegeven in 21 verschillende talen,
waarvan 20 millioen exemplaren verspreid
zijn. Niet lang geleden heeft Dr. Murdoch
zich tot de Engelsche en Amerikaansche ge
nootschappen gewend, om vooral dezen
arbeid te vermeerderen, omdat Indië daar
aan de grootste behoefte heeft, er. de Hindoes
door geschriften het meest te bereiken zijn.

De itilandsche leeraar Bipro Tschoran
Tschackerbati van Calcutta heeft al zijn
spaargeld, ten bedrage van omtrent f 7500,
aan de zending der Schotsche staatskerk
geschonken, door wier arbeid hij in 1863
gedoopt en in 1872 geordend werd. Deze
predikant moet de laatste Bengalees zijn,
die met eigen hand den laatsten brandstapel
aangestoken heeft, waarop eene weduwe —
en wel zijne eigene moeder — verbrand
werd. Hij had deze som bespaard door
geschriften uit te geven en diensten aan de
univerziteit te Calcutta.
Het Anglicaansche zendingsgenootschap
heeft thans 520 mannelijke en 347 vrouwe
lijke Europeesche missionaires in dienst.
Een Fransch predikant verhaalt het vol
gende. Ik ontving eenige jaren geleden
dikwijls ongeteekende briefjes, waarin nu
eens een stuiver, dan eens een dubbeltje
en ook wel drie stuivers gedaan waren,
met het bijschrift: „Voor den Heere."
Deze gitten werden steeds grooter en
waren soms f 15 groot. Eindelijk klaarde
dit geheim op. Zeker werkman, die door
ziekte van de zijnen geruïneerd was, zoodat
hij zelfs al zijne meubels moest verkoopen,
was met zijn laatste geld f0.75 begonnen
te venten ; den Heere belovende, dat hij
het tiende vau zijne inkomsten zou geven
voor de zending, indien hem dit gelukte.
En omdat hij vanwege zijn armoede niet
zou gedwongen worden, dat deel weêr te
gebruiken, had hij het telkens terstond afge
zonden, hoe klein ook. Hoe meer hij kon
zenden, hoe grooter zijn blijdschap en dank
baarheid jegens God was, en hij hield dit
tot op het einde zijns levens vol, zijne
gelofte getrouw blijvende.
De heer Schaefer, socialistisch afgevaar
digde, zeide onlangs in den Grooten Raad
van Genève, dat hij den Raad van State
verzoeken zou een wet iii te dienen op
het budget van eerediensten. Ten gevolge
daarvan zou, door toegezondene biljetten aan
de burgers, uit hunne opgaven moeten blijken,
wat zij zouden moeten bijdragen voor dat
budget; waaruit dan zou kunnen berekend
worden, wat zij niet behoefden te betalen.
Voorts zouden zij zich hiervan kunnen doen
ontheffen, wanneer zij zich beriepen op art.
49, al. 6 van de Bondsconstitutie luidende :
„Niemand is gehouden om belastingen te
betalen, waarvan de opbrengst speciaal aan
gewend wordt voor rechtstreeksche subsidiën aan eerediensten, of aan eene gods
dienstige gemeente, waartoe hij niet behoort."

ltoek aankondiging.
Een Schipbreukeling, door G. O. Hoogewerff. Tweede druk. Nijkerk Vallenbach,
Dit boek is een tweeden druk waard.
Het bevat het verhaal van een jongeling,
die een uitstekenden aanleg bezit en zeer
goede vooruitzichten heeft, maar telkens voor
de verleiding bezwijkt, steeds verder afglijdt
op de steile helling der zonde en eindelijk
op eene treurige wijze om het leven komt.
Eene gewone geschiedenis, die herhaaldelijk
voorkomt eu die zonder opsmuk en over
drijving verhaald wordt, maar daarom te
aangrijpender is. De Schrijver weet, wat
jongens zijn en kan zóó vertellen, dat hij
boeit vau het begin tot het einde. Wij
lazen het tenminste met groot genoegen en
zouden alleen wenschen, dat de heer Callenbacli voortaan op zijne uitgaven het jaartal
plaatste. De weglating is tot niets nut en
de plaatsing heeft allerlei vooideel.
Genesis. Uitlegging van Johannes Calvijn,
uit het Latijn naar de uitgave van Baum,
Cunitz tn Reuss, in de Nederlandsche taal
overgezet door S. O. Los, bedienaar des
Woords te Be Lier. Middelburg Le Cointre
1900.
Gaarne vestigen wij op deze uitgave de
aandacht. De uitlegging, welke Calvijn van
vele boeken des Ouden Testaments gegeven
heeft, is nog veel te weinig bekend. Ds.
Los kwam daarom op de gedachte, om
Calvijus verklaring op Genesis uit het Latijn
in onze Nederlandsche taal over- te zetten.
Eu hij heeft deze taak getrouw en met
liefde vervuld. Het eerste deel, loopende
tot Genesis 21, ziet thans ingebonden het
licht. De uitgever heeft gezorgd voor een
helderen druk en een netten band. Het is
te hopen en ook te verwachten, dat velen
zich dit werk zullen aanschaffen.
Thomas Carlyle, door Br. F. van Gheel
Gildemeester.
Nijkerk Callenbach. Prijs
ƒ 1,50 geb. f 1,90.
De lectuur van dit boek is heel wat ge
zonder en degelijker dan die van vele romans.
Er is onlangs terecht gezegd, dat roman en
tooneel in zekere mate schade doen aan het
eenvoudig gezond gevoel. Over denkbeeldig
lijden worden zoo veel tranen gestort, dat er
voor de lijdende werkelijkheid geen deelne
ming meer overblijft. Maar hier, in het
boek van Dr. van Gheel Gildemeester, is
litteratuur, die ons drijft in het volle menschenleven en binnenleidt in de werkelijke
wereld rondom ons heen. Carlyle, de zoon
van puriteinsche, Schotsche ouders, is zulk
eene belangwekkende persoonlijkheid. Al
is hij later ook vervreemd van het geloof
zijner ouders, het puritanisme heeft in hem
nagewerkt, de indrukken zijner jeugd zijn
nooit geheel uitgewischt, hij is nimmer een
renegaat geworden in den slechten zin van
dat woord. Integendeel, steeds is hem bij-v
gebleven waarheidszin, oprechtheid, eerlijk
heid ; van de noodzakelijkheid van godsdienst
en geloof bleef hij steeds ten diepste over
tuigd ; en krachtens deze overtuiging is hij
als een boetprofeet opgetreden tegen de zon
den en dwalingen van zijn volk en zijn tijd.
Deze „geniale individualist" heeft niet opge
houden, om van zijne eenzaamheid uit alle
toestanden en verhoudingen te toetsen aan
den maatstaf van waarheid en gerechtigheid
en zedelijke vernieuwing te prediken als de
onmisbare voorwaarde voor de hervorming
der maatschappij. Met bittere ironie, met
snijdend sarcasme is hij opgetreden tegen .

de huiehelarij van zijn volk; tegen den schijn
en het vernis, dat het schrikkelijkst egoïsme
bedekt; tegen het bederf der aristocratie ;
tegen de ziekelijke humaniteit en de kranke
philanthropie der Exeter-liall-Christenen ;
tegen de valsche idealen van vrijheid, ge
lijkheid, broederschap, democratie, algemeen
stemrecht, drukpersvijheid, afschaffing van
de slavernij enz. Er valt van Carlyle veel
te leeren, vooral voor hen, die zich te goed
doen aan holle plirases en klinkende leuzen;
en daarin het geneesmiddel meenen te be
zitten voor de kwalen der maatschappij.
Genoeg geeft Carlyle ons niet. Hij nam
tegenover het positieve Christendom eene
te koele en onverschillige houding aan.
God is iets anders en meer dan de ziel van
wereld en natuur, religie iets meer dan het
zedelijk geweten, gebed iets hoogers dan
arbeid, en Goethe is voor ons het voorbeeld
der ware vroomheid niet. Maar toch doet
het goed, om met dezen „somberen puritein"
kennis te maken. En het boek van Dr. van
Gheel Gildemeester is uitnemend geschikt,
om in de studie van het leven en de werken
van dezeu gemoedsmensch in te leiden.
Het is eenvoudig, duidelijk, boeiend geschre
ven en geeft van het leven en de voor
naamste werken van Carlyle een helder over
zicht. Wij bevelen het van ganscher harte
aan. Het is leerrijke, ontwikkelende, ster
kende litteratuur.
Beter dan Robijnen, door Br. A. J. Th.
Jonker.
Nijkerk Callenbach.
2« druk.
Prijs f 1,00 geb. ƒ 1,40.
Van de schoone meditaties van Dr. Jonker
over verschillende teksten uit het Boek der
Spreuken is een tweede druk verschenen.
Dat is verblijdend, niet alleen omdat Schrijver
en Uitgever dit aangenaam zullen vinden,
maar vooral omdat het bewijst, dat er publiek
is, dat zulke lectuur op prijs stelt. Want
de overdenkingen van Dr. Jonker zijn waard,
gelezen en behartigd te worden. Zij zijn
gezond, ernstig, geestig, uit het leven geboren
en voor het leven bestemd, zonder dor be
toog of afgetrokken redeneering, levendig
van stijl, schoon van taal, op practische
wijze vertolkend de woorden der wijsheid,
die van boven is. Moge ook deze tweede
druk een goed onthaal vinden !
Haar Idealen, door Johanna Breevoort.
Amsterdam, W. Kirchw.
Deze roman heeft de strekking, om het
streven van de emancipatie der vrouw tegen
te gaan en I aar positie naar de leer der
H. Schrift in het licht te stellen. Een
meisje, Christine geheeten, had reeds van
der jeugd af begeerte, om te leeren, om
groot te worden, om boeken te maken en
eene aanzienlijke, knappe vrouw te worden.
De omstandigheden lieten het haar echter
niet toe, om aan deze begeerte te voldoen.
Maar na den dood harer ouders kwam zij
iu dienst bij eene weduwe, die een student
op kamers had; en de bibliotheek van dezen
student stelde haar in de gelegenheid, om
hare weetgierigheid te bevredigen en met
de werken van Bilderdijk, da Costa, Beets,
de Genestet enz. kennis te maken. Want
Christine was ook zelve eene halve dichteres,
en de Schrijfster deelt verschillende proeven
mede, bl. 49, 91, 146, 148-157, dje van
haar dichterlijken aanleg geen al te hoogen
dunk geven. De kennismaking van Christine
met den student, Willem Klein, was ook
nog in een ander opzicht merkwaardig; het
kwam tusschen beiden tot eene liefdesver
klaring. Maar de student had er later
berouw van, trok zich van Christine terug en
liet haar aan twijfel en ongeloof ten prooi.
In deze zielsgesteldheid komt zij in Baarn,
waar haar mevrouw kamers gehuurd had, en
maakt daar kennis met eene socialiste, eene
dwepende voorstandster van de vrouwen
emancipatie, mevrouw de Sterke geheeten.
Weldra wordt zij in het onordelijk huis
gezin van deze geëmancipeerde dame opge
nomen, treedt op als Schrijfster in de
„Toekomstvrouw" en houdt redevoeringen
in het belang van de vrijmaking der vrouw.
Als zij eeus in de concertzaal te Baarn zulk
eene rede houdt, wordt aan het eind van
de gelegenheid tot debat op onbegrijpelijke
wijze gebruik gemaakt door den heer Willem
Klein, die haar eenige jaren geleden het
hof had gemaakt en nu zijne Bijbelsclie
denkbeelden over de emancipatie ontwik
kelt, bl. 80—87. Dat schokt haar geweldig.
Den volgenden morgen krijgt zij op eene
wandeling eene bloedspuwing; hetgeen de
aanleiding wordt, dat zij door eene dame
in haar huis wordt opgenomen, die later
heel toevallig blijkt de moeder van Willem
Klein te zijn. En hier in dit huis, komt
alles terecht. Christine wordt bekeerd van
de dwaling kaars wegs, zij ziet de dwaasheid
van de emancipatie-theorie in, keert tot de
Schrift terug, wordt met Willem verloofd,
maar sterft aan de tering, voordat zij in
het huwelijk treden kan. Haar ideaal echter:
de oprichting van den Nederlanchclien Christe
lijker,c Vrouwenbond, en de uitgave van een
blad: Be Nederlandsche Christenvrouw wordt
door mevrouw Klein verwezenlijkt. Er is
van deze gegevens wel een goede roman te
maken, vooral door een talent, gelijk de
Schrijfster dat onmiskenbaar bezit. Tot op
zekere hoogte heeft zij dan ook aan de
verwachting, door de aankondiging van
dezen roman opgewekt, voldaan. Maar de
emancipatie der vrouw is zoo ingewikkeld
en omvangrijk een vraagstuk, dat niemand
verwachten zal, er in dezen roman eene
bevredigende oplossing van te vinden. Er
is daartoe diepe, breede studie van nooae.
Het komt mij dan ook voor, dat de
Schrijfster meer beoogd heeft, orn tot de
studie van dit vraagstuk op te wekken, dan
om er eene practische oplossing van te
geven. Daarom eindigt haar boek met de
opridhtiug van een bond en de uitgave van
een blad tot behartiging van de belangen
der vrouw. Als dit doel door de Schrijfster
bereikt wordt, dat n. 1. het vrouwen-vraag
stuk, waarvan nu bijna uitsluitend van
ongeloovige zijde notitie wordt genomen,
ook in ouze kringen bestudeerd wordt, dan
is haar arbeid niet vergeefsch geweest.

Ons Tijdschrift. Maandblad uit en voor
het leven, met medewerking der lezers. Onder
redactie van A. J. Hoogenbirk, 5e Jaarg.
Afi. 1. Rotterdam, D. A. Daamen, ]900.
De eerste aflevering van den vijfden jaargang van dit Tijdschrift bevat: eene eerbiedvolle schets van Ds.. J. G. Verhoef!" over
zijne moeder; een vervolg der belangrijke
studie van Mr. H. J. Koenen over den
patriarchalen grondslag onzer samenleving ;
een "paar kleine gedichten door A. J. Hougenbirk en D. Spi; kleinere bijdragen van
J. H. Geselschap en W. H. van Nes; boekbeoordeeling van Br. J. H. Gunning J. llz. ;
maandboek door H. Voor elk wat wils dus.
Zij de vijfde jaargang niet minder gezegend
en rijk aan zegen dan zijne voorgangers !
Kinderen huns tijds. Door A. J. Hoogen
birk. Ticeede druk. Nijkerk Callenbach.
Van dit veel besproken werk verscheen
een tweede druk, wat Schrijver en Litgever
misschien wel het meest te danken hebben,
juist aan de critiek, die er op uitgebracht is.
Het verhaal zelf is noch bijzonder geregeld,
noch uitermate -boeiend. Maar de bchrij v er
heeft behoefte gevoeld, om zijn hart eens te
luchten tegen vele kinderen van dezen tijd.
Dat geeft aan het verhaal warmte en kleur,
dat heeft er in ruimen kring belangstelling
voor gewekt. De Schrijver kan zich niet
vinden in het Calvinisme, dat de grenzen
hoe langer hoe nauwer trekt en alle Chris
tenen, die Calvijn wel hoog stellen maar op
„Sint Calvijn" tegechebben, buiten den
kring sluit. Zijn hart gaat uit naar den
•Reveil, die zich plaatste op de breede grondslagen van algemeen Christelijke beginselen,
en samenwerking van alle Christenen voor
stond. De geachte Schrijver is, geloof ik,
in de verdeeling van licht en schaduw niet
altijd billijk. Ook miskent hij het belang
van belijdenis en kerk. Maar het is goed,
dat hij zich hooren liet. Met zijne bezwaren
en bedenkingen kunnen juist die kinderen
des tijds het meeste winst doen, die den
breedereu grondslag voor een engeren hebben
ingeruild, niet om te minder maar om in
leer en leven beide te beter Christenen te
zijn. Het boek van den heer Hoogenbirk
moge hen daarvan opnieuw doordringen !
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