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"Daarom, broeders, betiaarstiqt
u te meer uw roeping en verkie-
zing vast te maken; want dat
doende zult gij nimmermeer
struikelen. r r

IJ Petrus 1 : 10.

Voor een paar weken schreef ik over
1 Petrus 2 : 9, waar de apostel de gemeente
des Heren noemt "een uitverkoren geslacht,
een koninklijk priesterdom, een heilig volk,
-een verkregen volk". Wat is het voorrecht
'van de kerk des Heren groot.

Dat schrijft Petrus ook in het eerste hoofd-
:stuk van z'n tweede brief. God heeft alles
.geschonken wat tot het leven en de godzalig-
heid behoort. (v. 3).

De grootste en dierbaarste beloften zijn ons
.gegeven.

De gemeente is der goddelijke natuur deel-
achtig geworden, door het geloof in Jezus
-Christus, die waarachtig God is.
. De kerk is ontvloden aan het verderf, dat
in de-wereld is. (v. 4). Maar deze grote voor-
.rechten brengen grote verplichtingen mee.
:Een volk, dat verkoren en geroepen is uit de
-duisternis tot het wonderlijke licht van Gods
.genade, moet ook als volk des lichts leven.
Daarop' heeft de aposte:l aangedrongen in
·V. 5-7:

"V.Qegtbij uw geloof deugd en bij' de deugd
.kennis en bij de kennis matigheid en bij de
matigheid lijdzaamheid en bij de lijdzaamheid,
.godzaligheid en bij de godzaligheid broeder-
lijke liefde en bij de broederlijke liefde liefde
jegens allen".

Door dit te doen nemen de gelovigen toe
in: de kennis van de Here Jezus. Maar wie
naar deze vermaning niet luistert, zodat deze
-dingen bij hem niet zijn, die is kortzichtig.
Die is 'blijkbaar vergeten uit welke zonden
bij wel getrokken is en keert tot het oude
leven terug. Hij is als een varken, dat weer
gaat wentelen in het slijk na gewassen te
zijn.
. In v. 10 herhaalt Petrus de vermaning van
v, 5-7: "Daarom, broeders, benaarstigt u
te meer uw roeping en verkiezing vast te
maken". .

Waarom te meer? Wel, omdat ze zien dat'
anderen weer tot het oude leven der zonde
'1;erugkeren. En daarin omkomen.
.. Daarom te meer moeten ze zich benaar-:
stigen,

Zich beijveren. Er vlijtig mee bezig zijn.
Er druk mee zijn. Wat kunnen mensen het
.druk hebben. Ze hebben een volkstuintje.
Wat ziet het er keurig uit. Maar ze zijn er
ook alle vrije tijd in bezig.
, Elk vrij I uur wordt er aan besteed. Des-
noods wagen ze er een snippetdag aan. Zelfs
op koninginnedag, als het feest in del stad..
is, kunt ge daar nog nijvere werkers: aan-
treffen op hun akkertje.
I Ze zijn er haast niet weg te slaan. Het is
hun liefhebberij.
, Of er is een man, die van duiven houdt.
Wat zien die hokken 'er netjes uit en wat
~ijn die beestjes wèl verzorgd.

eJll verkiezil1Ç1 va~t
Ik heb iemand gekend, die zelfs in z'n

vacantie niet van huis ging. Z'n vrouw moest
maar alleen gaan. Hij moest voor de duiven
zorgen. Wat een ijver, wat een naarstigheid.
Een betere zaak waardig.

Wat maken we ons vaak druk om zaken,
die de moeite niet waard zijn. Benaarstigen
we ons om onze roeping en verkiezing vast
te maken ? Daar kunnen we 'ons niet te druk
mee maken!

Met roeping en verkiezing wordt hier
dezelfde zaak bedoeld. Er staat niet: 'de
roeping en de verkiezing.

Maar: de roeping en verkiezing. Eén lid-
woord voor twee zelfstandige naamwoorden.
We zouden wel kunnen zeggen: Uw roeping,
d.w.z. uw verkiezing. God roept en verkiest
daarmee, God verkiest en roept daarmee.
We zijn geroepen. De HERE heeft ons
geroepen.

Dat kan op verschillende wijzen gebeuren.
We werden geroepen, toen moeder van de
Here Jezus vertelde. En toen we de meester
in school hoorden verhalen van Gods genade ..
We werden geroepen c;l;ur de verkondiging
van het Evangelie in de samenkomst der
gemeente .

Met en' door en in die roeping kwam Gods
verkiezing tot ons. Het was verkiezing, dat
we werden geroepen uit de duisternis van
de wereld en van ons vlees tot het licht van
Gods genade. God koos ons daartoe uit en
ging aan anderen voorbij.

De. HERE deed dat in zijn grondeloze
barmhartigheid.

En dat de HERE bleef roepen en bleef
verkiezen is alleen aan Hem en niet aan ons
te danken. En als we onze roeping en ver-
kiezing vast maken, is dat ook aan de HERE
te danken, die verkiest en roept. '

Er zijn velen, die hun roeping en verkie-'
zing' niet vast maakten. Ze behoorden eens
tot het geroepen en verkoren volk. Ze waren
toch maar geroepen en verkoren om God te
loven. Om hun leven, zo té schikken, dat
God werd geprezen. Om Gods deugden te
verkondigen, die geroepen had tot Zijn licht.

Maar ze zijn aan hun roeping niet gehoor-
zaam geweest.
, Ze hebben al die grote en heerlijke belof-
ten niet gewaardeerd. En ze hebben de
grootsheid des levens en de begeerlijkheid'
der ogen en de begeerlijkheid des vles es
meerdere rijkdom geacht dan al de schatten
van het verbond der genade. .'

We moeten ons daarin niet verheugen als
we' zien, dat "de schare die de wet niet kent"
van kwaad tot erger :vervalt. Ook niet schim-
pen. Maai des te meer ons beijveren onze
roeping en verkiezing vast te maken. Door
de weg van onze roeping en verkiezing te
bewandelen.

Voor "vast" staat in het grieks een woord,.
dat samenhangt met lopen of gaan. Het doet
ons denken aan een pad, dat vast getrapt is.
Een weg die vast geworden is doordat er
veel op gelopen is. '

Hoe maken we onze roeping en verkiezing
vast?

Door aan onze roeping te gehoorzamen en
aan onze verkiezing te beantwoorden. In
enkele oude handschriften staat onze tekst
zó : beijvert u, opdat gij door uw goede wer-
ken uw roeping en verkiezing vast maakt.
Deze vier wootden zullen in oude tijd wel
door een lezer aan de rand van z'n "bijbel"
geschreven zijn. Door anderen zijn deze
woorden later in de tekst zelf aangebracht.

Petrus schreef dat: "door uw goede wer-
ken" niet. Maar de lezer had de apostel toch
wel goed begrepen.

- We worden' geroepen tot bekering. Maak
die roeping vast door u te bekeren. We wor-
den verkoren tot heiligmaking. Laten we die
verkiezing vast maken door heilig te leven.

We worden geroepen en verkoren tot een
doel! We maken roeping en verkiezing vast
door naar dat doel te jagen.

Denkt aan een knecht, die door een baas
wordt aangenomèn.

Hij krijgt van die baas een opdracht. Als
de knecht nu graag bij die baas wil blijven
zal hij zich beijveren om de baas te behagen.

Mogelijk werd hij eerst op proef aangeno-
men. Wat zal hij dan z'n best doen om voor
vast in dienst van de baas te komen.

Ik weet wel dat elke vergelijking mank
gaat. De HERE is geen aardse baas; en wij
zijn geen knechten maar kinderen.

Maar als een knecht zich benaarstigt om
z'n roeping bij een' aardse baas vast te
maken, hoeveel te meer zullen wij als kin-
deren des koninkrijks ons dan benaarstigen
onze hemelse roeping vast te maken en onze
verkiezing van Godswege. te bevestigen.

Als we het doen hebben we een heerlijk
vooruitzicht. Dan zullen we nimmermeer
struikelen. Dat wil zeggen: Dan .zullen we
nooit zó struikelen, dat we niet ingaan in
Gods volmaakte koninkrijk.

Dan zullen we nimmer in de zonde omko-
men. -Daar zorgt de HERE: voor. We zullen
dan voortgaan van kracht tot kracht en van
heerlijkheid tot heerlijkheid. Totdat we een
royale intocht krijgen in het eeuwig konink-
rijk van God.

H. J. JAGER.
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"R emu nst ra nts e hy p e ro-rt h·u d ox iel!
Het remonstrantisme is dé grote bedreiging

van de kerk.
Want een remonstrant is een ongebroken

mens in een christelijke gedaante,
Hij is een mens, die God niet werkelijk

kent als de almachtige .souvereine God. E'n
daarom ook zichzelf niet als mens. Dat wil
zeggen: als een schepsel, dat in alles volko-
meri van God afhankelijk en aan Hem vol-
komen onderworpen is.

Een remonstrant is voorts een mens die
zichzelf niet kent als radicaal bedorven, .als
een mens in wie niets goeds woont, die ook
niets goeds wil en niets goeds kán. En hij is
daarom ook een mens, die Gods oneindige
toorn over de zonde niet kent en daar 'niet
voor beeft.

Een remonstrant is daarom ook een mens
die niet beseft, dat verlossing alléén mogelijk.
is door een genadevolle vergeving van al
onze zonden op grond van de offerande van
Christus, en een vernieuwing van hart en
.leven, die uitsluitend en all één het werk is
van de Heilige Geest.

Kortom: een remonstrant is hier en nu een
mens, die Gods genade niet kent, daar niet
uit leven wil en zich daar nu blijvend tegen
verzet.

Dit remonstrantisme is als alle zonden een
zaak van het hart, van het hoogmoedige,
ongebroken hart.

Maar deze zonde des harten werkt zich als
van zelf ook uit in de wereld van de gedach-
ten. Ze krijgt daarin een concrete gestalte in
een "léér", die een ketterij is ! Een ketterij is
altijd het resultaat van de doorwerking van
een zonde van het hart in de gedachteuwe-
reld van een mens. Ze is de intellectuele
projectie van zo'n zonde des harten. En
die leer, die ketterij, van een remonstrant
is er dan een, waarin alle hoofdrnomenten
van het Evangelie, van de bijbelse leer, wor-
den verknoeid.

Een remonstrant wil niet weten van de leer
,omtrent radicale verdorvenheid van de mens.
Er is immers in ieder mens nog wel wat of
veel goeds over gebleven. \ '

Christus' offerande brengt naar remon ..
-strantse opvatting ook niet een volkomen
verlossing. Neen, 'Christus verwierf alleen de
mogelijkheid om verlost te worden. Maar die
mogelijkheid moet, door de mens, en dat in
ieder geval óók met eigen wil en kracht, tot
werkelijkheid worden gemaakt. '

De vernieuwing des harten, de wederge-
boorte, is naar remonstrantse opvatting ook
niet alléén en uitsluitend een werk van God.
Neen, die vernieuwing vindt alleen dan plaats
als de meris zijn toestemming daartoe geeft
en daaraan meewerkt.

En vooral is de verkiezing uit louter
genade, uit puur welbehagen, voor een
remonstrant een irriterende ergernis. Hij 'wil
alléén weten van een verkiezing op grond
van vooruit gezien geloof. En dan van een
"geloof", dat een eigen werk van de mens is,
een dool;' hem zelf verworven religieuze
kwaliteit. God ziet van eeuwigheid dat geloof,
en op grond daarvan verkiest Hij dan zo'n
mens om zijn kind te worden en eeuwig zalig
te zijn.

Tegenover remonstranten, die deze' 'leer
voorstonden trad de dordtse synode in het
krijt. En zij heeft de leer der Schriften tegen-
over deze ketterij heerlijk gehandhaafd. Ze
beeft het gezien en beleden, dat we, om met
Calvijn te spreken, nooit zó duidelijk, als dat
past overtuigd kunnen zijn, dat onze zaligheid
uit de bron van Gods onverdiende barmhar-
tigheid vloeit, dan nadat ons Gods eeuwige
verkiezing bekend geworden is.
.Maar - het remonstrantisme is een zeer

vérraderlijke vijand. Het treedt namelijk in
allerlei vermomming op. Het is kameleon-
tisch van aard. En het is zaak het zó goed te
kennen, dat we het ook hér-kennen als het
in een heel ongewone, ja, naar het schijnt
zelfs zeer orthodoxe, gestalte optreedt.

Eén van die vermommingen is die, welke
In het opschrift van dit' artikel wordt aan-
geduid.

,. *
•

Ik heb het opschrift boven dit artikel tussen
aanhalingstekens gezet. ,.. ,. ,

Dat deed ik, omdat die uitdrukking niet

van mij is. ,Ze is' namelijk van Prof. Linde-
boom,

Wie zich bezig houdt met de theologische
geschriften van de afgescheidenen, staat tel-
kens verbaasd over, de fijne onderscheidingen
en typeringen, welke men daarin vindt.

Eén er van is die welke boven dit artikel
staat.

Toen ik deze uitdrukking voor het eerst
- misschien wel dertig jaar geleden - las,
was ze mij niet duidelijk. Het leek me zelfs
toe, dat ze innerlijk tegenstrijdig was. Hoe
kon hyper-orthodoxie nu remonstrants we-
zen? - vroeg ik mij af. Maar later heb ik ze
leren verstaan. En toen ik haar dóór had,
besefte ik welk een rake typering Lindeboom
met deze woorden van het door hem bedoelde
kwaad had gegeven.,

Welk kwaad hadîLindeboom dan op het
oog?
'Wel, onder de "afgescheidenen", eve~als,

later onder de "dolerenden", waren nog lang
mannen en vrouwen in wie ongeveer de
volgende' voorstelling van de' 'verlossing der
mensen leefde:

God verkiest uit vrij en eeuwig welbehagen
degenen die Hij zaligen zal. In die verkiezing
besluit God volkorpen vrijmachtig en sou-
verein. Hij ziet daarbij niets aan van wat in
de mens, is. Diegenen welke God zo uitver-
koren heeft, "bekeert" Hij op zijn tijd. Die
bekering is ook weer geheel en al het werk
van "een vrijmachtig God". Daarin is even-
min iets van' de mens. Een mens mag daar
vooral niets voor "doen". Als iemand dat
toch probeert, leeft hij uit "een verbroken

- werkverbond". En hij loopt gevaar met een
"gestolen g~loof" naar de hel te gaan. Een
dominé moet daarom zeer voorzichtig zijn
met de oproep tot geloof en bekering. Zeker,
hij moet er nadruk op leggen, dat die nood-
zakelijk zijn ter zaligheid. Maar tegelijk moet
hij met alle klem' zeggen, dat God die alléén
aan de uitverkorenen, en dim op zijn tijd,
geven wil. Predikers die zo sterk op geloof en
bekering aandringeri, maken geen ernst met
de doodsstaat van een mens. Het zijn "geloofs-
drijvers", lichte mannetjes, die geen kennis
aan de waarheid hebben. Neen, het enige wat
de mensen kunnen doen' is: afwachten of
"het" nog eens gebeuren mag, of God nog
eens "overkomen" wil. Onderwijl moeten ze
maar trouw naar de kerk gaan - als er ten-
minste een dominé :weekt die kennis aan de
waarheid heeft! - en vooral ook het gezel-
schap van Gods volk zoeken. Want het be-
haagt God dikwijls de zijnendáár te grijpen.

Velen in de afgescheiden kerken hebben
min of meer in de ban van deze ideeën
geleefd. Het leven van deze mensen werd er
door versomberd. Tot blijdschap en zekerheid
des geloofs kwam het bij hen niet. Die zeker-
heid kun je immers pas krijgen als je weet
dat je uitverkoren bent. Én dat kwamen
slechts enkelen aan de weet door een bizon-
dere krachtdadige werking Gods aan de ziel.

'" *
*

Ds Gispen heeft in een van de verhalen,
welke hij in de jaarboekjes van de Chr. Geref.
Kerk publiceerde, op liefdevolle en indrin-
gende' wijze het leven getekend van een
christin, die heel haar leven onder de druk
van deze "hYI1er-orthodoxie" had, gezucht.
Neen, een aanhangster daarvan was ze niet.
Een verdedigster nog minder. Ze was er
eerder een slachtoffer van. Ze kon onder de
loden druk ervan niet uitkomen!

Als kind, zo vertelt Gispen, had deze vrouw
"reeds diepe indrukken van dood en eeuwig-
heid ontvangen, en eens, toen ze de geschie-
denis van,Ezau 'had gelezen, was 't haar of
een stern- in haar binnenste zeide: "Die Ezau .
zijt gij". Ezau heb ik gehaat, dat woord kon
ze niet wégkrijgen uit hare ziel, en als ze
eens een dag opgeruimd had geleefd, dan

.kwam haar op eens h~t woord uit de Hebreër-
brief voor de geest: Hij vond geen plaats des
berouws, hoewel hij dezelve met tranen
zocht". '

Na een moeilijke jeugd en harde meisjes-
jaren trouwt ze. En "gedurende haar huwelijk
kreeg ze meer blijken van 's Heeren genade,
meer geloof, meer kennis van de noodzake-

lijkheid van de Christus. Toch kwam telkens
dat: "Ezau heb ik gehaat", de rust en geringe'
vertroosting die zij genoot, verstoren". Een
grote ramp, de buskruitontploffing in Leiden.
uit het jaar 1807, die ook aan haar leven bijna
een eind had gemaakt, gaf haar een geweldige"
schok. "Levend ter helle te varen, eeuwig'
verdoemd zijn, dat was alles wat zij uren
lang dacht". Maar toen het gevaar was gewe-·
ken en ze tot bewustheid kwam dat ze nog
leefde, "viel ze neer en riep met luider'
stemme : "Als een brandhout uit het vuur'
gerukt! Ik zal U hartelijk liefhebben Heere I

mijne sterkte!" Van dat ogenblik ai' had z~'
nooit meer geheel aan de liefde Gods'
getwijfeld".

Toch bleef het schemerig in haar leven.
Het licht brak niet dóór, De reactie op al het,
liefdevolle spreken en zorgen van God was
gewoonlijk, dat ze "diep zuchtte" en "ja
maar" zei! En dat "ja maar", zo schrijft:
Gispen, had zijn grond. Want het had deze
vrouw "altijd ontbroken aan een zuivere-
kennis van haar zonden en het verlossings-
werk van Christus".

Maar eindelijk; niet lang voor haar dood
breekt toch nog het licht door. Maar dat gaat:
via een hevige crisis. Want een zo taaie en
oude dwaling zit diep en vast in een mensen-
hart ! Ze moet er uit gerukt worden. In de-
ziekte, die, op haar sterven zal uitlopen, door-
leeft deze vrouw een ontzettende nacht. Ze-
las' op haar bed de geschiedenis van Farao
in verband met Rom. 9 en 11. De woorde~
van de apostel: "Zo ontfermt Hij zich dan
dien Hij wil, en verhardt dien Hij wil" ver-
.pletterden haar als nooit te voren. "Zo is dan
alles te vergeefs" riep ze uit. "Mijn gehele
leven vergeefs, mijn zoeken van God te·
vergeefs; mijn aanzijn alleen bestemd om
Gods macht en grootheid te openbaren! 0'
dat ik nooit geboren geweest ware ;, het zo~
beter voor mij geweest zijn !" Zij was in haar
gevoel onder de duivelen en de verdoemden.
Maar, en dat was opmerkelijk, zij kon niet
meêdoen in het lasteren van God; zij predik-
te in de hel Gods souvereiniteit over al zijn
schepselen. .

Maar dan, eindelijk, gaat voor haar het
volle licht op ! Zij krijgt oog voor Christus r
Die sprak ook tot haar met volle ernst en
oprechtheid: "Ik ben de weg, de waarheid en
het leven; niemand komt tot de Vader dan.
door mij". "Dat schonk haar een vrede, zoals-
zij in haar lange leven nooit gesmaakt had".
Ze krijgt er voorts oog voor dat het Gods
eeuwig voornemen is "om te scheppen, de-
zonde niet te verhinderen, de verlossing in
Christus te schenken, tot in de eeuwige'
heerlijkheid van een verzoend. geheiligd,
verheerlijkt heelal, waarin God alles zal zijn
in allen". '

Zij zag, zo gaat Gispen dan verder en hij
komt daarmee tot de "boodschap" van zijn
verhaal, "zij zag het nu met nog ongekende
klaarheid in, dat haar gehele bestaan zonde
was, dat ze een kind des toorns was in de
kiem van haar aanzijn, en dat verloren is
alles wat buiten Christus wil leven; maar
ook dat behouden is al wat tot Christus komt
en de naam des Heren aanroept. Gods sou-
vereiniteit aanschouwde ze nu in Christus, en
niet meer in het atgetrokkene. Helder be-
greep ze het, dat God zijn arme. redelijke
schepselen niet plaatst voor een afgetrokken
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'begrip van verkiezing en verwerping, maar
'voor het Evangelie der genade; dat God zijn
Zoon in de wereld heeft gezonden en tot de
mensen zegt: "Hoort Hem!" Zij gevoelde
.zich verzoend met God. Zij was zalig gewor-
"den uit genade; zij had nu vrede bij God,
-door onze Here Jezus Christus".

Enkele dagen daarna ging ze in volle vrede
heen, nadat ze fluisterend had gezegd:
"Christus is alles".

Wat Gispen door middel van een fijn en
liefdevol getekend brok leven predikte, leerde
-Calvijn met nuchtere onderwijzende woorden
.aldus : De regel voor het. verkrijgen van de
.zaligheid . is de gehoorzaamheid aan, het
geloof in I het Evangelie van Christus. Wan-
neer God nu wil, dat zijn uitverkorenen door
het geloof behouden worden en zijn eeuwig
besluit op die manier bekrachtigt en uitvoert,
dan zoekt elk, die niet met Christus tevreden
is, maar nieuwsgierig vraagt naar de eeuwige
verkiezing, zoveel hem dat aangaat, zalig te
'worden buiten de raad Gods om ! De ver kie-
'Zing is immers op zich zelf verborgen en
geheim. De Here maakt ze openbaar doo» de
roeping, waarmee Hij ons verwaardigt.
'Daarom is het zo dwaas, als men eigen en
anderer zaligheid in de doolhof der prae-
destinatie wil zoeken, zonder de voorgestelde
weg des geloofs vast te houden. Ja, door
-deze verkeerde speculatie. tracht men zelfs
-de kracht en het effect der prae destinatie te
vernietigen! Want Zo God ons -tot dit doel
verkozen heeft, dat wij geloven zullen, neem
dan het geloof weg - namelijk het geloof
'in het Evangelie, waarin Christus ons ge-
-schonken wordt - en ge hebt de verkiezing
'verminkt. ... Voor een iegelijk is zijn geloof
tot een overvloedig bewijs van de eeuwige
'verordinering Gods, zodat dieper te willen
-onderzoeken heiligschennis is, omdat elk, die
weigert het eenvoudig getuigenis des Heili-
gen Geestes te onderschrijven, Hem. schrik-
"kelijk onrecht aandoet". 1)

* *
*

" Hoe kon Lindeboom nu de boven geschetste
'hyper-orthodoxie remonstrants noemen? ,

Voor wie het remonstrantisme werkelijk
"heeft leren kennen is dat geen raadsel meer.

In het remonstrantisme wordt, zoals ik
'boven reeds aangaf, noch God, noch de mens
gekend zoals ze in werkelijkheid Zijn. In de
grond van de zaak is er voor een remonstrant
.geen wezensverschil tussen God en mens.
'0 zeker, God mag veel en veel, ja, millioenen
'maal groter zijn dan de mens, in feite zijn
'God en mens toch wezensgelijk. De mens is
een "wezen", God is het "Opper-wezen".
'Daarom bezit de mens ook een zekere zelf-
:standigheid tegenover God.

Dat ~bmt vooral uit bij de remonstrantse
'beschouwing van het werken van God en de
mens. Het werk van God en dat van de mens
vullen elkaar namelijk aan. In het werk van
d.e verlossing b.v. doet God wat of zelfs veel,
'maar de mens "doet" ook wat. En de uitein-
-delijke verlossing van de mens is het resul-
iaat van een samenwerking tussen God en
mens. Ongetwijfeld, de meeste remonstranten
willen wel toegeven, dat in die samenwerking
God 99 °10 doet van wat nodig is, misschien
wel 999/to °10. Maar de mens "doet" toch echt
-en zelfstandig ook wat.
. Wanneer men nu dat samenwerken van
God en de mens in het werk der, verlossing
zo ziet, spreekt het vanzelf, dat men het
voorts ook zo voorstelt, dat datgene wat God
doet niet door de méns behoeft gedaan te
worden. En omgekeerd, dat wat de méns

1). O.C. XLVI, 147: Quod si Deus fide servari
vult quos elegit et aeternum suum decretum hoc
modo sancit ac exsequitur, quis quis non con-
1entus Christo de aeterna prae destinatione
curiose inquirit, quantum in se est,' praeter Dei
consilium salvus esse appetit. Electio Dei per se
occulta est et arcana: eam Dominus vocatione
.qua nos dignatur patefacit. Quare insaniunt qui
suam vel aliorum salutem in labyrintho prae-
destinatienis quaerunt, propositam sibi fidei
viam non tenentes. Imo praepostera hac specu-
Iatione vim praedestinationis et effectum ever-
tere conantur : nam si nos in hunc finem elegit
Deus ut credamus, tolle fidem et mutila erit
electio. . .. ergo sua cuique fides aeternae Dei
praedestinations locuples est testis, ut altius in-
quirére sacrilegium sit, quia atrocem spiritui
sancto iniuriam facit quisquis sirnplici eius testi-
monio subscribere detrectat.

doet, niet door Gód behoeft te worden
verricht.

Om nu het remonstrantisme van de hyper-
orthodoxie te verstaan moet men vooral die
laatste zin voor ogen' houden. Deze namelijk:
wat GGd doet behoeft de mens niet te doen.
Want daar zijn de hyper-orthodoxen het goed
mee eens. Alleen: zij gaan met deze stelling
precies de tegenovergestelde kant uit als de
traditionele remonstranten! Die zeggen im-
mers: omdat wat God doet niet door een
mens behoeft gedaan te worden, hoeft een
mens alleen maar te doen wat zijn werk is.
En dat móet hij ook doen, anders gaat het
mis met hem. Maar de hyper-orthodoxen
zeggen: Zeker: wat God doet behoeft de
mens niet te doen. Maar : God doet alles. En
daarom hóéft, en mág en kán de mens niets
doen! Hij - moet "niets doen", alleen maar
afwachten, passief Zijn,) tot God komt om
"het" te doen. I

Men zietïîet: de "gewone" remonstranten
en de hyper-orthodoxen zijn het in het uit-
gangspunt helemaal eens'. Gods werk en het
werk der mensen liggen op één niveau. Gods
werk en het werk van de mens - al verschil-
len die gradueel nog zo sterk en al is Gods
werk ook veel machtiger en grootser dan dat
van de mens - zijn principiëel van dezelfde'
aard. Daarom kunnen het werk van God en
dat van de mens elkaar aanvullen. Maar-
tegelijk sluiten ze elkaar ook uit. Als God iets
doet, hoeft de mens dat niet te doen. En : áls
de mens iets doet, hoeft God dat niet te doen.
Terwijl, àls God metterdaad alles doet, de
mens niets behoeft te doen.

Hierin zijn de ons bekende remonstranten
en' de hyper-orthodoxen het dus geheel eens.
Het verschil tussen die beide is alleen dit, dat
ze deze grond beschouwing in precies tegen-
overgestelde richting uitwerken. De remon-
strant zegt: in de verlossing doet God wat,
zelfs heel veel - maar de mens doet óók wat.
De hyper-orthodoxe betoogt daarentegen: in
de verlossing doet God alles en doet dus de
mens niets. Hij is daarin passief, lijdelijk. Hij
moet afwachten Of ,.het" hem zal gegeven
worden. En als God naar zijn verkiezing
"het" aan hem geven wil, dan moet hij in
ieder geval wachten, tót "het" hem gegeven
wordt.

Nog eens: in de uitwerking van de grond-
gedachten staan remonstranten en hyper-
orthodoxen vierkant tegenover elkaar. Maar
in de wortel der zaak zijn ze het ééns.

En daar komt nog wat bij. Bij deze hyper-
orthodoxen is het zo, dat de kennis van hun
bekeerd-zijn, hun wedergeboren-zijn, alleen
mogelijk is, nadat er heel wat met hen
gebeurd is. Er moet heel wat "gekend",
"ervaren", "doorleefd" worden. Die kennis,
ervaring, bevinding. wordt in feite be-

schouwd als een religieus bezit, dat men moet
"hebben", als een religieuze kwaliteit, die

, aanwezig moet zijn, zal er van een in-genade-
aangenomen-worden, van een kind-van-God-
zijn sprake kunnen wezen. Maar zo wordt dit
alles een voorwaarde waaraan men moet
voldoen, zal er van verlossing sprake kunnen
zijn. En ondanks het volhouden van het
tegendeel wordt het nu toch weer zo, dat
men zélf wat moet hebben, zijn, doen, om
door God in genade aangenomen te worden.
Dat wil zeggen: men zit weer voluit in het
remonstrantisme. Men is er geheel en al in
verstrikt. En dat op de meest gevaarlijke
wijze. Want men beschouwt zichzelf juist als
de felste tegenstander van het remonstrantis-
me en het remonstrantisme als ergste vijand.
En men ziet niet, dat de remonstranten en
de hyper-orthodoxen broeders zijn. Zeker:
vijandige broeders. Maar toch broeders,

En zo hebben we in de hyper-orthodoxen
te doen met lieden, die met klem betogen,
dat ze de leer van 'verkiezing en verwerping
van ganser harte aanvaarden. Ze stellen die
zelfs met kracht op de voorgrond. En ze
menen dat oprecht. Maar ze zijn desalniette-
min remonstrant. Dat is hun eigenlijke zonde.
En daarom trekken ze in feite de hele leer
van het evangelie, ook van de leer der ver-
kiezing en verwerping, schééf.

Dit alles overwegende kunnen we het
begrijpen, dat Lindeboom toornt over "de
door en door remonstrantse hyper-ortho-
doxie".

Hij had het verstaan, dat het remonstran-
tisme in allerlei gedaanten optreden kan en
dat ook doet. Zelfs in die van zijn grootste
vijand. En dan is het 't gevaárlijkste. En het
is de taak der kerk te waken en te strijden
tegen elke vorm van dat dodelijke kwaad.

C. VEENHOF.
P.S. Een paar weken geleden vroeg Ds Kamp-

huis in De Reformatie welke lieden ik op het
oog had toen ik schreef over remonstranten die
de leer der verkiezing aanvaarden. In dit arti-
keI ontvangt hij een antwoord op zijn vraag. Ik
bedoelde toen de door Lindeboom zo genoemde
hyper-orthodoxen. Natuurlijk dacht ik er geen
moment aan te beweren, dat er remonstrante9
zouden zijn welke de schriftuurlijke leer der
verkiezing metterdaad - dat is in de juiste har-
monie met de andere momenten .van het Evan-
gelie en met een waar geloof - aanvaarden.
Een goede catechisant weet reeds dat dat on-
mogelijk is. Want ·wie de leer der verkiezing zó
aanvaardt is geen remonstrant meer! Het ging
mij er alléén om het geraffineerd en zeer ge-
vaarlijk karakter van het remonstrantisme te
signaleren door er de aandacht 'op te vestigen,
dat er' lieden zijn die in het garen van het
remonstrantisme zijn verward geraakt en toch, en
dat subjectief eerlijk, de' leer van verkiezings-
en verwerpingadecreet verdedigen.

Uit het lichaam. uitwonen en bij de Heere inwonen
_ Onze gestorvenen, met wie wij eenmaal op
deze aarde hebben verkeerd 'en die in Jezus
ontslapen zijn, zijn niet meer bij ons. Ze zijn
begraven. Hun dode lichamen zijn in de
grafkuil neergedaald. Ze vèrkeren niet meer
in de landen der levenden, maar rusten nu
in de gemeente der doden.

De Schrift spreekt duidelijk van het voort-
bestaan der gestorvenen met een rijke ver-
scheidenheid van uitdrukkingen: vergaderd
zijn tot hun vaderen; verzameld zijn tot hun
volken ; het bij en onder de doden zijn; het
neergedaald zijn in het dodenrijk, en - wat
dan speciaal van de gestorven gelovigen
gezegd wordt-e- het rusten van hun aardse
vermoeienissen; het aanzitten in Abrahams

/schoot; het met Christus in het paradijs zi~n.
Wij kunnen met onze gestorvenen met

meer in contact treden. Ze zijn van ons
heengegaan. Het opzettelijk met onze doden
rapport zoeken heeft de HEERE nadrukkelijk
verboden. Wij mogen ten behoeve van de
levenden de doden niet vragen (Jesaja 8 : 19).
En het dodenrijk is aan de wetenschap niet
tot een terrein van onderzoek gegeven. Daar
kan zij en mag zij niet binnendringen.

Toch heeft de Schrift ons /niet geheel
onwetend gelaten over degenen, die in Jezus
ontslapen zijn en in de gemeente der doden
nu wachten moeten op de dag van 's Heeren
wederkomst.

Hun lichamen zijn afgelegd. Hun aardse
woontent is afgebroken. Paulus spreekt in.
II Corinthe 5 van een ontkleed geworden
zijn. Ze wonen nu uit het lichaam uit. En dat
uitwonen uit het lichaam is voor hen een
inwonen bij de Heere. Een met de Heere in
gemeenschap staan, een "met Christus zijn",
een bij de Heere: intrek genomen hebben, een i

na hun sterven van stonde zalig zijn en een
rusten van hun aardse vermoeienissen, niet
het minst van hun verdrukkingen om des.
Evangelies wil (Openb. 14 : 13).

Opmerkelijk is het, dat Gods Woord ner--
gens rechtstreeks zegt, dat de gestorven,
gelovigen nu in de hemel zijn. Daarom is het:
goed, dat we van onze doden ook zo niet
spreken, maar ons houden aan de Schriftuur-·
lijke zegswijzen in deze. Want we kunnen ons:
niet voorstellen en we kunnen niet omschrij-
ven, wat het inwonen bij de Heere en hêt
met Christus zijn zeggen wil. Evenmin als.
wij ons het lichamelijk, plaatselijk, ruimtelijk
zijn. van onze verheerlijkte Heere Jezus "aan
Góds rechterhand", en van Henoch en Elia
"in de hemel" kunnen realiseren.

Maar dit is zeker: Uitwonen uit het
lichaam is voor de gelovigen een inwonen .bij
de Heere. Eh dat laatste was voor Paulus
zeer begeerlijk.

B. TELDER.
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Buitenlandse kerken
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I.
In de maand april was het honderd jaar

geleden dat de Christelijke Gereformeerde
Kerk in Noord Amerika als zelfstandige
kerkengroep is begonnen. Op 19 maart 1857
werd de gemeente te Grand Rapids, die de
moedergemeente geworden is van de Chris-
telijke Geref. Kerken in Amerika, geïnsti-
tueerd. Ongeveer een jaar tevoren was dààr
één van de ouderlingen zich gaan afscheiden
van de aldaar bestaande emigrantenkerk. Die
ouderling heette G. Haan.*) Hij deelde mee,
dat hij om des gewetens wil niet meer mee
kon in de gemeente. Waarom niet? Omdat deze
gemeente enniet alleen déze gemeente, maar'
alle emigrantengemeenten ,zich sinds 1849
hadden aangesloten als classis "Holland" bij
de oude Hollandse Kerk (Reformed Church
of America). Ouderling de Haan werd spoe-
dig gevolgd door een' tweede ouderling,
Gelock, die ook zijn ambt neerlegde. En op'
zondag 14 april was er een groepje mensen
in Grand Rapids dat zich had onttrokken aan
de gemeente der broeders, waarmee men uit
het oude vaderland vertrokken, was, en dat
afzonderlijk samenkwam om een preek te
lezen. De notulen vermelden, dat de Haan' en
de zijnen van de Hollandse Geref. Kerk
(Reformed Church) niet zeggen, dat het de
kerk niet is. "Schoon zij niet kunnen 'zeggen ':
het is de kerk niet meer, menen zij toch
vrijheid te hebben zich van haar af te schei-
den". Dit was het begin.

In Mei 1856 waren er ook enkele broeders
in "Vriesland", die zich hadden afgescheiden.
Er was in dat jaar; 1856, nog niet één van de
predikanten die zich .had afgescheiden van
de 'Ref. Church. De predikanten waren in
1849, toen de "aansluiting" had plaats gevon-

. den, (vrijwel) allen voorstanders geweest van
deze "aansluiting". En zij waren nu tegen-
standers van "afscheiding". Maar in het jaar
'57 veranderde dat.

In januari 1857 sloot ds G. H. Klijn te
Grand Rapids, zich aan bij de broeders de
Haan en Gelock en hun groep. Toen volgden
,er natuurlijk meer broeders. En op 19 maart
1857 werd, zoals we boven vermeldden, de
gemeente te Grànd Rapids gesticht. Op de
-classisvergadering van 8 april daaropvolgend,
was van ds Klijn een acte van afscheiding ter
tafel. Dit is een gedenkwaardige datum. Men
zou deze datum de geboortedatum van de
Christelijke Geref. Kerk in Amerika kunnen
noemen.

Als ik deze dingen zo verhaal rijzen er
verschillende vragen en gedáchten; gedach-
ten welke 'niet alle tot klaarheid te brengen
zijn. Dat zeg ik er graag bij voorbaat bij.
Onwillekeurig denken we : gaat dat zo maar
met het beginnen van een kerk! Je kunt niet
zeggen dat de kerk waarbij je bent aangeslo-
ten, de kerk niet meer is, maar je gaat er '
toch maar mee breken. Wij, plachten dat
kerkscheuring- te noemen. Is het met de oor-
sprong van de Christelijke Geref. Kerk in
Amerika zo gesteld? Is die oorsprong wel
goed te noemen? En gesteld eens, dat we na
ernstig onderzoek tot de conclusie zouden
moeten komen: de oorsprong van deze ker-
ken groep is niet recht geweest voor de
HEERE, wat' dan? Zouden we .dan moeten
zeggen: de hele zaak van de, nu honderd jaar
bestaande Christelijke Geref. Kerk, in Ame-
rika. is een zaak die niet recht is voor de
HEERE ?

Zo veel 'vragen, zoveel moeilijkheden. Ik
zou niet als een uitgemaakte zaak, durven
bewereh dat de oorsprong van deze kerken-
,groep, niet goed mag worden genoemd. Daar
is, om zulk een oordeel te durven vellen,
wel nodig dat men alles en alles van dat
begin weet en zó goed weet, dat men in staat
zou zijn om alle factoren en motieven die
de broeders de' Haan en de zijnen tot hun
opvatting gebracht hebben, te kennen en te
kunnen, beoordelen. En dat is wel uitermate
moeilijk, voor mensen. We, moeten bij het
beoordelen van historische beslissingen,

*) Nu eens als "Haan" én dan weer als "d",
Haan'~,gescfii:even. .

uiterst voorzichtig te werk gaan en het oor-
deel over de diepste motieven, over het hart"
aan 'de HEERE overlaten, omdat het zich aan
onze menselijke beoordeling, onttrekt.

Als we deze woorden van de broeders
lezen en ons daarin vastbijten; dan zeggen,
wë natuurlijk: ongeoorloofd om van de kerk
je af te scheiden, als die kerk geen valse
kerk is geworden. Ongeoorloofd om je van
de kerk des Heren af te scheiden. Wie niet
durft zeggen: dit is de kerk niet meer, die
mag niet een andere kerk daarnaast begin-

'-nen, want er is maar één kerk! En wee ons
als wij met de kerk des Heren ons spel zouden
gaan durven spelen. We,e ons, al zou het spel
nog zo vroom bedoeld zijn.

I

Ik vergeet niet en wil dat ook allerminst
vergeten, dat de broeders in de gemeente te
"Graafschap" vooral, bij hun "afscheiding"
van de Reformed Church zich hebben beroe-
pen op een "voorwaarde", welke gesteld zou
zijn bij de "aansluiting" bij de Reformed
Church in 1849.

In dat jaar heeft dr Wyckoff, predikant bij
de Ref. Church te Albany in het oosten van
de Staten, zich persoonlijk erg ingespannen
om de emigranten die in Michigans wouden
zich gevestigd hadden, onder leiding van Van
Raalte, Klijn en Van der Meulen, te bewegen
zich bij de oude Hollandse Kerk (zo spraken
de emigranten over de Ref., Church) aan te
sluiten. Dr Wyckoff was bevriend geraakt'
met Van Raalte. Had op allerlei wijs deze ge-
holpen met raad en daad. Hij had in 1849 zèlf
een bezoek gebracht aan de broeders in
Michigan, en tijdens dat bezoek heeft hij de
broeders er toe weten over te halen om zich
aan te s1uiten bij zijn oude Hollandse Kerk.
Toen is het besluit gevallen op een vergade-
ring van ouderlingen en predikanten. Een
vergadering, waarvan men, naar ik meen,
niet kan zeggen, dat het een ordelijk uitge-
schreven en bijeengeroepen classis-vergade-
ring was. En dáár,.' op déze vergadering, is
toch dit besluit van zo vergaande strekking
genomen om zich namelijk aan te sluiten.

Dat was niet zo als het behoorde! Alle
dingen moeten in de kerk ,eerlijk en met orde
geschieden !

Dr Wyckoff zou toen gezegd hebben: als
jullie nu later iets in onze kerk vindt, wat je
niet bevalt, dan heb je het volste recht onze
kerk weer broederlijk vaarwel .te zeggen en
tot jullie vroeger standpunt terug te keren.
Op deze "voorwaarde" zouden de broeders
zich toen hebben aangesloten. En, zoals ik
zeide, met name de kerkeraad te "Graafschap",
beriep zich op deze "voorwaarde", toen hij
op 17 maart geoordeeld had, dat het beter
was zich te onttrekken. Deze kerkeraad gaf
het meest uitvoerig rekenscha-p van zijn
gevoelens omtrent de oude Hollandse Kerk
en degenen die met haar bleven meegaan, zoals
ds Van Raalte en ds Scholte en anderen, die

, .bi] haar zijn gebleven. Hij verklaarde ter
'vergadering van pe classis, "dat wij ons vast-
houdende aan de leer' en de regering der
Geref. Kerk, afzonderen van allen die dezelve
verdraaien of vervalsen en van allen die aan
zodanigen vasthouden".

Dat is duidelijke taal. Volgens de kerkeraad
werd de gereformeerde leer in de Ref. Church
verdraaid en vervalst. En men had zich voor-
waardelijk destijds bij deze kerkengroep aan-
gesloten. Welnu, men had de vrijheid behou-

den om zich er weer van los te maken. Van.
deze vrijheid wenste men gebruik te maken.

Maken we een vergelijking met de Afschei.-
ding in ons land in 1834, dan valt op, dat de'
broeders in Michigan, anders 'als hier te-
lande, niet werden bemoeilijkt om het Woord'
Gods recht' te prediken en de sacramenten
.te bedienen naar de inzetting van Christus.
Zij werden, voorzover ons bekend, in niets.
gehinderd om tucht te oefenen. Zij werden
niet met menselijke inzettingen belast en hun
werd geen juk opgelegd door een kerk, die·
zichzelf en haar ordinantiën meer macht en
gezag toekende' dan Gods Woord.

Geen wonder dat in de eerste tijd van het-
bestaan van deze kerken als afzonderlijke
vrije kerken, het contact met de Afgescheiden
kerken hier te lande niet zo innig was. De-
Afgescheiden Kerken waren niet allen van
oordeel, dat het goed was, dat men zich had'
losgemaakt. Men ziet daar op zijn minst dit
uit, dat' de zaak van de oorsprong van de,
Christelijke Geref. Kerk in Amerika niet zó- .
eenvoudig en niet zó klaar ligt als die van de-
Afgescheiden kerken in ons land. We moeten
niet vergeten, dat de Afscheiding in ons land'
niet geboren is uit separatiezucht, maar uit
de begeerte om weer gereformeerde, dus
schriftuurlijke kerk te zijn.

Daarom werd de begeerte naar vereniging-
met alle ware gereformeerde "ledematen"
hartelijk en nadrukkelijk in de Ulrumse acte-
van Afscheiding uitgesproken.

De vraag omtrent dat wat men wel heeft
genoemd "de legitimiteit" van de kerk, is"
bij het ontstaan van de Christelijke Geref.
Kerk in Amerika niet gemakkelijk te beant~,
woorden. Men is natuurlijk bij de àanpak van:
een vraag als deze niet klaar, met te wijzen
op de verdergaan de historie en op -de "zegen".
Want uitbreiding en uitgroei betekenen nog-
geen zegen. Als dat zo ware dan zou de room-
se Kerk op de meeste zegen zich kunnen
beroemen. Wij zijn. ook niet klaar met ons te-
beroepen op het feit, dat onze Gereformeerde
kerken, onze eigen kerken, er tientallen jaren
mee hebben geleefd, in correspondentie. .
, Ik voeg er aal1:toe, dat het in de "kerken'"

vaak net gaat als in de "wereld". Als je et
eenmaal bent, en je kunt je laten gelden, dan
doe je mee en dan wordt je óók erkend! Eh
dan praat niemand meer over de "legitimi-
teit" van: je oorsprong. Van de Christelijke-
Geref. Kerk hier te lande leerde schrijver-

.dezes nog van zijn catechiseermeester: zij iS'
niet legitiem in haar oorsprong. Bedoelde
catecheet placht het met andere woorden. te
zeggen. Niet in het latijn, maar in onvervalst
nederlands. Zij is een scheurkerk. .Maar dat
zeggen wij nu, nà de vrijmaking niet meer. Wij
Zijn welbewust er toe overgegaan om de-
vraag naar de legitimiteit van de Christelijke
Geref. Kerk hier te lande te laten voor wat
zij is. Zo is men in vroeger jaren, in de vorige
eeuw, er toe over gegaan om deze vraag
betreffende de oorsprong van de Christelijke
Gereformeerde Kerk in Amer:ika ook te laten
voor' wat zij is.

Nu wij staan bij het eeuwgetij van dè
Christelijke Geref. Kerk in Amerika, kwa-
men als vanzelf, deze gedachten eh vragen
naar vo.ren, welke wij wilden opwerpen voor
een 'wijle, niet om ze te beantwoorden, maar
wel om ze ons, voor- te leggen. De vragen
omtrent historische. beslissingen zijn gewoon-
lijk niet eenvoudig. Wie daar iets van gezien
heeft, is op weg om de historie te kunnen
onderzoeken, vrij van demagogische en pa-
thetische wendingen, waarmee we' voorzich-
tig moeten zijn, vooral wij, christenen.A. - J. M.

OP DE BOUWSTEIGER 'VAN, CHRISTUS
In Opbouw zal ook nu en dan eens een

artikel mogen 'staan over de vraagstukken
welke met de vermeerdering der kerk in
verband staan. Kortweg gezegd, we hebben
ook zoiets als een zendingsrubriek. Dat heeft
evenwel zijn voor en zijn tegen. Er is natuur-
lijk veel voor te' pleiten; een kerk, welke,
niet staat voor het bevel van haar Heer 'om

, het evangelie des koninkrijks uit te dragen
tot aan de uiterste einden der aarde, is niet
waard de naam van kerk te dragen ; we zijn
het daarover met elkaar roerend eens. Hoe

meer dus zo in het algemeen over de zending
gesproken wordt, hoe liever ons volk dat
heeft. .

En over de aparte zendingsterreinen kan
ieder te kust.en te keur gaan bij de zendings-
bladen,

Maar er bestaat nu eenmaal niet zoiets
als DE zending; dat is een fictie. We hebben
te maken met mensen' van vlees en bloed,
die ieder zo hun eigen gedachten over dit
werk hebben en daarvan ook blijk geven in
de pers. Voorts hebben we te maken met het.
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begrip "zendende kerken"; over dit woord
en over de concrete betekenis ervan is wel
enig verschil van gevoelen. We zullen maar
uitgaan van de' betekenis dat "zendende
kerken" die kerken zijn welke bezig zijn het
zendingswerk te regelen en daartoe predi-
kanten uitzenden; we kennen zendende
kerken, die dat elk voor zichzelf doen, ge-
steund door samenwerkende kerken; we
kennen zendende kerken welke dat "in
combinatie" doen. Kampen en Spakenburg.
Zwolle en Enschede doen dat bv. op de
eerstgenoemde manier; enige kerken rond-
om Groningen op die tweede genoemde wijze.

Voorts kennen we zoiets als een zendings-
convent; dat is dan met' name zo in de
provincie Zuid-Holland; dat heeft dan vooral
te maken met de wijze waarop samenwer-
kende kerken met de roepende kerk of zen-
dende kerk de onderlinge verhoudingen
regelen. U ziet. dat we wat zuinig moeten
zijn met de term DE zending, wanneer we
er alleen maar. aan denken hoe het werk
van de zending van onze kerken hier te lande
reilt en zeilt. En dan hebben we nog geen
woord gerept over de mensen, die eigenlijk
"aan zending doen", om dit lelijke woord
eens te gebruiken.

Niemand denke toch dat hij met dat werk
der zending bezig is, wanneer hij of zij enige
"zendings"-arbeid hier in ons land bedrijft,
hoe noodzakelijk en hoe vruchtbaar ook. '

Alleen wie op de bouwsteiger van Christus
staat in het verre vreemde land, onder een
vreemd volk, met een vreemde taal, met een
vreemde religie, kan uit ervaring spreken
over wat zending is. Niets anders is het dan
toch, dan het evangelie spreken in die
vreemde taal aan een volk, dát een wonder-
lijk vreemde boodschap hoort van verlossing
door het bloed des kruis es en heeft te buigen
voor den opgestanen Heer der wereld.

U begrijpt dat het ook veel tegen heeft,
wanneer we in ons blad allerlei over hoop
zouden' halen wat onder ons geen, volkomen
eenstemmigheid heeft. We hebben geen be-
hoefte aan strijd over een en ander. In zeker
opzicht zou ik willen zeggen: 'een ieder doe
maar wat goed is in zijn ogen; elke kerk ga
rustig haar eigen gang, mits het werk zelf
maar niet stagneert op de bouwsteiger. Dát
kunnen we nu net precies niet hebben!
.Maar voorts is er alles voor, de aandacht

te vestigen .op het wereldwijde werk van
Christus door de dienst van mensen. Hierbij
mogen we nooit vergeten dat het in de grond
der zaak ,ZIJN werk is. HIJ vergadert ZICH
een kerk, ten eeuwigen leven uitverkoren.
De. kerk is ónze zaak niet, en we vergaderen
niet een kerk voor óns, naar óns believen en
goeddunken. We 'hebben het niet zo te zien
- en ik meen, dat dit een gevaar is, dat lang
niet denkbeeldig is en ons bedreigen kan en
zal - dat we ergens in de wereld kerken
vergaderen voor ónze kerken, waar we zo
het een en ander' over te zeggen zouden
hebben; we hebben het ook niet zo te zien
dat we in de zendelingen onze j,zetbazen"
hebben, die we ter verantwoording kunnen
roepen. Ik haast me erbij te voegen dat dit
natuurlijk niet betekent dat zendelingen niet
zouden gebonden zijn aan instructies en niet
zouden staan op de een of andere wijze onder
opzicht en tucht van hun kerkeraad. Predi-
kanten hier te lande en zendelingen in den
vreemde zijn voor alles gebonden aan Ihun
beroepsbrief, aan het ondertekeningsformu-
lier, aan het bevestigingsformulier dat voor
deze gelegenheid wel enige wijziging onder-
gaat en aan richtlijnen die met elkaar over-
eengekomen zijn; ze zullen allicht overleg
plegen en advies vragen. Maar' deze dingen
behoeven, wanneer het goed is, niet eens
gezegd worden; dat is, althans, dat behoort
vanzelfsprekend te zijn onder ons. Ook een
zendeling wordt door Gods gemeente en
MITSDIEN van God zelf geroepen; dat is
de weg; en het verraadt een gemis aan recht
inzicht indien men zou menen, dat God ons
rechtstreeks tot het zendingswerk roept.
Maar in laatste instantie staan deze mannen
er alléén voor. We mogen en moeten mannen
hebben in wie we zeer groot vertrouwen
kunnen en moeten hebben; die alleen kunnen
staan en die we met een gerust hart de wereld
in sturen, in het vertrouwen dat de Heere
hen overeind houdt. Maar vast moet staan,
dat Christus voor zichzelf een gemeente
vergaderen wil door de dienst van mensen,
door een zeer getrouw brengen van het
zuivere evangelie.

Dan gaan we dus niet "vaderen en moede-
ren" over die kerken, welke daar door
Christus vergaderd worden; ze zijn kande ..
laren, welke' rechtstreeks staan onder het
gezag van Christus. Wanneer het goed gaat
zullen ze wel contact zoeken met en advie-
zen, hulp en steun vragen aan onze kerken,
maar ie zijn en ze blijven zelfstandig. Wij
vergaderen dus onder leiding van Christus
voor Hem.

Zult ge deze dingen vanzelfsprekend ach-
ten, des te beter. Maar we willen toch begin-
nen deze simpele zaken naar voren te
brengen.

Wanneer we dus aandacht willen geven
r an het werk der zending, dan kan dat alleen
onder het aspect, dat Christus zijn gemeente
vergadert en vermeerdert. Hij schakelt daar-
bij zijn mede-arbeiders in. De Heere voegde
dagelijks toe aan de gemeente die zalig
werden. Duidelijk is deze boodschap in de
brief aan de kerk te Efeze. Het gehele beeld
van de kerk wordt beheerst door de bouw-
van-de-tempel-Gods,

Christus is de uiterste hoeksteen, de funda-
menten worden gelegd door apostelen en
profeten. En we zien de muren rijzen. In
Hem wast elk bouwwerk,' goed ineensluitend,
op tot een tempel, heilig in den Heere, in
wien ook gij mede gebouwd wordt tot een
woonstede Gods in den Geest.

We willen daarbij ook wijzen op de nuch-
tere taal van de Belijdenis over de kerk.
Een machtige wereldkerk kennen we niet, al
belijden we van harte de unica katholica. We
zullen ons niet verliezen in de luchtspiege-

ling van de ónzichtbare kerk, doch zeer reëel
hebben te rekenen met een zichtbaar gezel-
schap van mensen, die Christus door Zijn
Woord en Zijn Geest vergaderen wil tot en

. voor Zich.
Allen die aan deze arbeid hun krachten

willen geven moeten maar bedenken dat op
de bouwsteiger geen keurige nette jongens
aan het werk zijn. In zijn werkpak is de
bouwvakarbeider geen salonheld. Hij is vaak
ontoonbaar. Maar dat mag niet hinderen als
het werk maar vakkundig en met het volle
hart voortgang vindt. Ik hoop dat het beeld
duidelijk is. Overal waar mensen aan het
werk zijn, worden fouten gemaakt, is er te
klagen over gebrek aan liefde en medewer-
king, ook in dit werk kleeft ons de zonde aan.
Maar we zullen om deze tekortkomingen het
werk zèlf niet stopzetten, Wanneer Paulus en
Marcus uit elkaar gaan na, een behoorlijk
verschil van mening, zal geen mens dat goed-
keuren; maar God zij gedankt, het Werk ging
door. En dat later de broeders elkaar weer
hebben gevonden, is alleen maar een oorzaak
van blijdschap. We moeten maar niet teveel
idealiseren. We hebben ieder op onze post
ons werk te doen, Dat is dan ook de rust
welke uitgaat van het werk op de bouwstei-
ger van Christus, dat HIJ Zijn werk doet en
daarbij gebruik wil maken van ons, zwakke
en dwaze mensen.

Tot opbouw van de heilige tempel in den
Heere,

tot opbouw van het lichaam van Christus,

D. K. WIELENGA.

Einde van een Kuyperiaanse 'wereld
H, M. van Randwljk : "Een Zoon begraaft zjjn Vader"

'Wtg. G. F. Callenbach N.V. te Nijkerk. 1938.

VII: Vader en Zoon

Na hetgeen wij ter inleiding reeds schre-
ven, hebben wij de neigingop te merken, dat
de lezer het boek nu maar verder zelf ter
hand moet nemen, maar omdat sommigen
het boek misschien niet ter beschikking
hebben en anderen toch nog gaarne iets
verder op het. boek zien ingegaan, maken wij
nog enkele opmerkingen.

Het eerste waarop wij nog willen wijzen is
wel het feit dat in dit boek centraal gesteld
wordt de strikt persoonlijke verhouding
tussen de vader en de zoon.

Deze verhouding is allerminst een geluk-
kige te noemen. We zouden zelfs van een
continue kortsluiting van verhoudingen kun-
nen spreken. Bij een kortsluiting nu is er
wel sprake van een verhouding, maar vinden
de contacten toch dusdanig plaats dat de
normale aansluiting volkomen gemist wordt.
Hier wordt bijv. een normaal functioneren
van de ingeschapen 'vader-zoon-verhouding
zelfs onmogelijk gemaakt door een foutief
.gebruik ervan.

Bij het sterven van de vader blijkt dat de
zoon zijn vader wel degelijk heeft lief gehad,
maar het pijnîijke is dat de vader en de zoon
elkaar bij het leven niet meer hebben kun-
nen bereiken, ondanks beider poging daartoe.
Dat zijn zware sterfbedden voor wie achter-'
blijft. Wat is er naast droefheid ten slotte'
een rijkdom als' de achtergeblevenen slechts
met liefde en dankbaarheid kunnen spreken
over wie is heengegaan, en er de ware band
was tussen ouders en kinderen. Wat is, het
ook gemakkelijk voor ons vanuit de verte het
heengaan te vernemen van één met' wie wij
geen relaties (meer) onderhouden. :M:aarhoe
moeilijk, en toch vaak vóórkomend, en vaak
evenzeer 'niet onderkend, is een sterfbed als
de kinderen een kortsluiting hebben gekregen
met de ouders.

Het is een daad van moed van Van Rand-
wijk zulk een situatie hier te hebben durven
beschrijven, en welke ook onze critiek kan
zijn op hetgeen hij hier schenkt, hij is in staat
geweest dit binnen, de gereformeerde wereld
nog al eens voorkomend probleem aan te
geven. Er zijn inderdaad in de gereformeerde
wereld problemen die men om te beginnen

maar het best aansnijdt in de vorm van een
roman. Van Randwijk heeft dit .althans ge-:
poogd,en qua probleemstelling is hij hier
inderdaad in geslaagd, want wiè zijn roman
aandachtig leest zal verstaan wat hij bedoelt.

Inmiddels is duidelijk dat Van Randwijk
hier allerminst een willekeurig gefantaseerd
geval aangeeft. Ook hier uit Van Randwijk
een generale critiek op het gereformeerde
leven van voor de Tweede Wereldoorlog. En
hem zij toegegeven dat inderdaad menige
verhouding tussen vader en zoon in de gere-
formeerde wereld formeel heel goed lijkt,
maar het in wezen niet is. Het kon zelfs wel
eens zo zijn dat hier één der voorname, maar
nog weinig besproken redenen ligt, van de
algehele achteruitgang binnen de gerefor-
meerde wereld. Zulke moeilijkheden doen
wij niet met een slagwoord af, en al evenmin
met een dogmatische Satz. Hier raken wij het
vraagstuk der algemene levensinstelling bin-
nen de gereformeerde wereld. Voor ons' des
te moeilijker te beoordelen aangezien wij zelf
üIt dezë gereformeerde wereld zijn voortge-
komen. Zo licht doet men dan critiek af met
de opmerking dat deze wel wat overdreven
zal zijn. Waarmee de substantie der critiek
inmiddels nog niet onderzocht, laat staan
beoordeeld is !

De hier beschreven zoon, en men ontkomt
niet aan de gedachte dat Van Randwijk
in sterke mate autobiografisch spreekt, kiest
niet meer voor het gereformeerde leven. Hoe
komt dat? Opmerkelijk is dat het geen
gebrek aan ernst is, want deze zoon is eigen-
lijk steeds met 'die gereformeerde wereld
bezig in zijn gedachten. Is hier sprake van
een zoon die het Verbond de ·rug. heeft toe-
gekeerd? Maar hij is steeds maar met alles
bezig, hij worstelt .met zijn opvoeding, met
het geloof dat hij van thuis meekreeg, en'
maakt er zich niet goedkoop van af.

Van Randwijk is in deze roman nog aller-
minst los van de oude gereformeerde wereld.
Hij .heeft er ernstige kortsluiting mee, dat wil
zeggen, de relatie bestáát er nog mee!

Valt de vader te laken? Wàt er geschied is
tussen de vader en de zoon in vroeger 'jaren
vermeldt Van Randwijk ons niet. Maar hei-
melijk valt ons de gedachte in, die tot zeker-
heid wordt, dat deze vader ons met al zijn
strijd voor de zaak des Heren toch niet de
gelukkigste vader lijkt om deze zoon liefde
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bij te brengen voor het gereformeerde geloof.
Misschien voedt deze vader zijn zoon op,
zoals hij zelf welopgevoed had willen zijn,
maar hij heeft niet begrepen dat zijn zoon
een geheel andere, opvoeding nodig had. Voor
alle vragen die hem gesteld kunnen worden,
heeft de vader zijn slagwoord gereed, maar
als één ding in dit boek blijkt, is het dat geen
enkel slagwoord de zoon werkelijk heeft

'toegesproken. En dat blijkt de vader niet
tijdig ontdekt te hebben. Hij heeft het nooit
meer ontdekt. De gevolgen zijn er naar in de
verhouding tussen vader en zoon: "Er was
van weerskanten een schuwheid, die de
spontaniteit belemmerde". (pag. 53). Dat was
het gevolg van "het honderdmaal vastgeloo-
pen gesprek" (pag. 54) en voor de werkelijk
vertrouwelijke verhouding groeit die van de
continue kortsluiting: "Als' die twee bij
elkaar kwamen, wist geen van beiden meer
wie hij was". (pag. 62). Bij zijn jubileum
kwelt dat alles de vader: ,,- Mijn eigen
bloed is mij vreemder dan zij" allen hier,
peinsde de oude man smartelijk. - En nog
heb ik geen gelegenheid gehad om een woord
van .hart tot hart met hem te spreken, dacht
hij met een mengeling van verlangen, wrok
en schuldbesef, onderwijl geplaagd door een
duister halfbewust voorgevoel van haast te
moeten maken". (pag. 95).

Welke critiek men ook Van Randwijk zou
willen voorhouden, toch tekent de schrijver
ons een vader-zoon-verhouding zoals er in
de dertiger en veertiger jaren vele bestaan
hebben, vaders die niet alleen met de per-
soonlijke problemen maar oók met de per-
soonlijkheid hunner kinderen geen contact
hadden. Men kan hier de schuldvraag onbe-
sproken laten, want soms is het belangrijker
de feiten te constateren dan de schuldvraag
te stellen.

Zo klaagt men er over dat in vele gerefor-
meerde gezinnen onderling niet meer over
God wordt gesproken, en men doet wel met
die klacht. Maar dat behoeft helemaal nog
niet te betekenen dat die gezinsleden op zich
zelf niet zeer religieus zouden zijn. Het niet
spreken over God kan in sommige gevallen
juist wel eens uiting van religiositeit zijn.
Want men kán alleen met iemand vertrouwe-
lijk over God spreken als de verhouding goed
ligt en er geen remmingen bestaan in de
onderlinge verhouding. Is daarentegen een-
maal de vertrouwensverhouding tussen
ouders en kinderen, om welke reden dan
ook, bemoeilijkt of zelfs weggevallen, dan
is, dat op 'Zich zelf zeer te betreuren maar
men mag het bovendien onderling niet meer
over God en Zijn dienst spreken niet
betitelen / als een uiting van gebrek aan
religie. Het is veeleer een gevolg waarin men
zuiver reageert in religiosis: men kan bij
onderling onzuivere verhoudingen zijn diep-
ste religieuse gevoelens en overtuigingen
niet meer bespreken.

Nu is het een bekend feit dat veel kinderen
van gereformeerde ouders moeilijk met hun
ouders spreken. Men kan dit niet afdoen met
de opmerking dat dit anders zou moeten zijn
en ook anders kan zijn, noch is het verstandig
dit punt te blijven negéren. Hoogstens kun-
nen wij met dankbaarheid de gezinnen rele-
veren waar het gesprek nog wel mogelijk is
en veelvuldig gevoerd wordt. Daarnaast
hebben wij de taak, voor zover het ons
mogelijk is, na te' gaan welke de oorzaken
zijn dat zo vele kinderen in de gereformeerde
wereld liever met vreemden spreken dan
met hun ouders.

Wat dat betreft moet onder meer de vraag
gesteld óf inderdaad de oude Kuyperiaanse
wereld de juiste verhouding wist te scheppen
tussen ouders en kinderen. Zeker, men zond
ze naar catechisaties en Jongelingsverenigin-
gen, naar de Christelijke School en des Zon-
dags twee maal naar de kerk, maar. . .. was

, dat alles vaak niet een surrogaat voor het
werkelijk zelf spreken met de kinderen en
bet zelf peilen van hun gevoelens?

Men had thuis de uniformen al gereed
liggen voor de diverse leeftijden; men wist

bij voorbaat hoe het kind man moest worden,
maar hoevelen hebben deze methode niet
als een ondragelijk dwangsysteem gevoeld,
omdat niet tevens door de ouders over dat
alles van hart tot hart met de kinderen
gesproken is? Vaak werd de zoon afge-
scheept met de korte les dat een flinke jon-
gen naar de J.V. behoorde te gaan, het prettig
moest vinden om zijn catechismus te leren,
en zo werd het vanzeltsprekendheidsgeloof
er van jongsaf aan ingegoten, zonder dat
men iets bespeurde van de vele vragen die
zich hier bij de jongeren voordeden. Of men
sprak er zoveel over dat de kinderen er náár
van werden, en op een wijze waarbij de kin-
deren Zich zelf tekort gedaan gevoelden, wijl
het leek alsof de ouders meer gesteld waren
op de christelijke organisatie . dan op de
wensen van hun kinderen. De reacties blijven
in later jaren dan vaak niet uit. Van Rand-
wijk geeft dat alles duidelijk aan in IPhilip
Hagendoorn: uit reactie wil hij zijn vader
niet opvolgen in de zaak (pag. 16-17) en
natuurlijk vindt de zoon zijn vrouw op een
weekendconferentie van pacifisten, iets wat
de vader toch wel een doorn in het oog ge-
weest moet zijn. Wat de zoon in de vader
ergert is "diens uniform", zijn drukte voor de
ene organisatie na de andere t er is geen
terrein des' I vens of de vader heeft er een
functie, maar de, vader zèlf, de mens zonder
uniform, heeft de zoon nooit ontmoet!'

Zelfs wanneer de vader gaat sterven
schenkt hij aan de zoon geen persoonlijk
woord, maar spreekt hij nóg over de organi-
saties, die hem inderdaad heilige ernst waren
geweest, maar ging daar jegens zijn zoon
niets boven uit? Van Randwijk verhaalt:
"In ijlende droomen haalde hij de namen van
.klanten en leveranciers -door elkaar, begon
allerlei verwarde adviezen en waarschuwin-
gen te geven en noodigde Philip bezwerend
en dan weer smeekend bij Christelijke vak-
bond en partij .... " (pag. 169).

Daartegenover staat de moeder, waarvan
Van Randwijk als met een zucht van verlich-
ting opmerkt: "Maar een vrouw is anders
dan een man. Ten slotte is het kind haar
meer waard dan de zaak of de idee". (pag. 56).

* *
*

Bezien wij hetgeen Van Randwijk het
diepste tegenstond in de oude Kuyperiaanse
wereld, dan is het treffend dat zijn verzet
zich heeft vastgezet op dè intieme verhouding
Vader-Zoon. Alles ~at de Kuyperiaanse
wereld had uit te dragen, wilde opbouwen en
doen zegevieren, liet Van Randwijk nog tot
op zekere hoogte voor wat het was, maar hij
greep aan dat punt waar zijn diepste twijfel
begonnen was: in het Kuyperiaanse huis-

t

gezin der dertiger jaren, en daarvan met
name de verhouding, van de vader tot de
zonen.

Het conflict waarmee Van Randwijk daar-
door kwam te staan, door de zoon in het
gericht te doen treden tegen de eigen vader,
kon hij niet meer oplossen. Van meer gewicht
echter is dat de schrijver ons op het bestaan

van zulk conflict heeft gewezen, en dat het
niet te ontkennen valt dat hier ernstige
vragen liggen, die ook bij tijden binnen onze
vrijgemaakte kring een rustige bespreking
waard zijn.

Zo is enerzijds hier de zoon aan lret woord
in deze roman; die met striemende ironie de
Kuyperiaanse etiquetteringen van lijn vader
te lijf gaat. Te bedenken valt daarb tj dat ook
gangbare etiquetteringen vaak uit lngen zijn
van vanzelfsprekendheidsgeloof. Vandaar
zijn weergaloze, bijna speelse 0" erdrijving,
steeds in de vorm van ironie uitgegoten over
het leven van de vader. Want Van Randwijk
past in zijn boek de waarheid toe, die Prof.
Dr. C. J. de Vogel irîvhaar dissertatie "Een
keerpunt in Plato's denken" weergeeft met
'de korte uitspraak: "De ironie in een vijand
ven etiqueiteerinq", (pag. 94).

Daarnaast staat van de zijde van de schrij-
ver ook begrip en zelfs schuldbeflef jegens de
vader, voornamelijk vertolkt door de moeder '
na het heengaan van de vader, prachtig
samengevat in haar toespraak tot de kinde-
'ren, die wij een vorige maal aanhaalden. Dan
toont ze aan hoeveel 'goeds, hoeveel edels en
waarachtigs, ook hoeveel waarachtige vroom-
heid nog leeft bij ouderen, waarvan zonen en
jongeren de levensprediking niet altijd meer
verstaan en doorzien, door de jegens hen
gemaakte fouten.

Dat is het andere wapen, waarmee Van
Randwijk zijn vader benadert, via een wijs-
heid Waarmee hij achteraf, en wel wat laat,
zich zelf beschermt tegen zijn al te bittere
ironie en critiek. Het is de late levenswijsheid
die ook door Mevrouw Prof. Dr. C. J. de
Vogel wordt aangegeven in haar dissertatie
met de belangrijke woorden: "Men heeft er
dan slechts aan te denken, ddt ook achter
cotiventioneele vormen soms' een diep en
edel leven staat, en dat inspiratie slechts
qevoedworät door dengeen in wiens ziel
de vonk heeft vlam gevat". (pag. 115).

Tot een synthese van deze beide uitspraken
van Mevrouw de Vogel heeft Van Randwijk
in deze roman niet kunnen komen. Ware dat
mogelijk geweest, misschien had hij zich
kunnen verzoenen met de oude gereformeer-
de wereld, misschien ook 'had hij een bijdrage
kunnen leveren tot genezing van de kwalen
der Kuyperiaanse wereld.

Want 'de Kuyperiaanse wereld kan niet
enkel door de slagen der ironie genezen
worden, noch enkel door toegeeflijkheid en
mildheid. Er is meer voor nodig: wij moeten
de moed hebben om achter een stijl die de
onze niet is adel en leven te zoeken, ook al
zijn die aangetast door fouten en gebreken.

Maar wat wellicht het voornaamste is bij
de beoordeling der oude Kuyperiaanse
wereld: door ons zelf moet de vlam geslagen
zijn van de diepste religieuse overtuiging
waaruit de Kuyperiaanse wereld' eens is
voortgekomen, een overtuiging waarvan deze
Kuyperiaanse wereld het zichtbaar teken
wilde zijn en nog pretendeert te zijn.

'I

(Wordt vervolgd) G. PUCHINGER.

. .~«~eL
naar aanleiding van "Modern Levens-
gevoel" door S. J. Popma, uitgeverij
De Graafschap, Aalten" tweede druk
1950.

,
Het type van de "litteraire dominé" is, vele

jaren in hervormde kringen een bekender
.verschijnsel geweest dan in gereformeerde.
Geen wonder, omdat de ,hervormden op een
'langere traditie kunnen bogen. De hunne
stamt nl. uit de tijd van Beets, Ter Haar, Ten
Kate, die van de gereformeerden begon pas
bij Kuyper, die ook op het terrein van de
cultuur baanbrekend werk heeft verricht.
E'doch. . .. het afkondigen van een program
is nog iets anders dan het bekwaam maken

van mannen (ook al zijn het geadoreerde
"onze mannen") die zulk een taak kunnen
uitvoeren. Wanneer dan toch predikanten
optreden die het terrein van de litteratuur
gaan verkennen - daartoe eensdeels gedre-
ven door uitvoeringslust, anderdeels door een
aangeboren gevoel van woordkunst - dan
zal onwillekeurig de eerste generatie een
enigszins geforceerd karakter dragen.

Wij doelen nu op de litterair-beschouwe-
lijke' arbeid van figuren als dr. B. Wielenga
en ds A. G. Barkey Wolf, van wie de eerste
terugviel in een zware kanselretoriek vol
kuyperiaanse trefwoorden en van wie de
ander gemakkelijk tot een semi-artistieke
zweverigheid komt. Met twee andere litte-
raire dominees staat het er iets beter voor.



•
OPBOUW PAGINA 55

Zeker zweeft ds Chr. W. J. Teeuwen ook
nogal eens boven de problematiek rond en
doet ook zijn woordgebruik sterk "verlittera-
tuurd" aan, maar hij heeft onmiskenbaar een
natuurlijke gevoeligheid voor het schone. Een
pregnanter en waarschijnlijk ook begaafder
figuur is ds. S. J. Popma, tot voor kort syno-
daal studenten-predikant te Amsterdam.
Reeds' in de eerste druk van bovengenoemd
werkje gaf hij er blijk van tot, de achter-
gronden van de letterkunde te kunnen door-
dringen en hij heeft er slag van om aan
enkele regels poëzie of proza te kunnen
demonstreren wat de levenshouding van de
betrokken scribent is.

Zijn boekenkast - waarvan ik in Amers-
foort als onderduiker een dankbaar gebruik
mocht maken - is wel voorzien van vele
binnen- en buitenlandse werken welke han-
delen over het onderhavige onderwerp, Deze
predikant uit zich gemakkelijk, maar wat
meer zegt: hij doet het zinvol en hij weet de
diepere onderstromen die de ziel van de ene
auteur met die van de ander verbinden bloot
te leggen. En dat niet alleen: hij wijst van
die grillige rivier èn de bron èn de monding
aan.

Wie het levensgevoel van de moderne mens
wil leren kennen kan in dit boekje terecht.
En toch prefereer ik om enkele redenen. de
eerste druk. M.i. had de auteur er goed aan-
gedaan de eerste druk hier en daar te be-
snoeien (ze is wat herhalerig) en verder uit
te breiden met een analyse van het na-oorlogs
levensgevoel. Daartoe worden wel enige aan-
lopen genomen, maar vooral nu, in 1957,blijkt
de in 1950 verschenen 2e druk al weer wat
verouderd. Als er iets is in het leven van
alledag, dat ons kan inscherpen hoe "de tijd
is samengeperst" dan is het wel de snelle
wisseling in de gedachten, gevoelens en
stemmingen, die de hoofden en de harten
van de massa bewegen. Zeker, de heerschap-
pij van het "irrationalisme" duurt onvermin-
derd voort en het zijn telkens andere nuances
die als een tijdelijke dominant komen boven-
drijven. En de schrijver wijst ook e~elijke
schakeringen aan. Maar de totaal-indruk van
dit boekje is, dat de auteur het allernieuwste
niet meer aan kan. Wellicht is dit een leef-
tijdsverschijnsel; 'we zien bijv. hetzelfde ook
bij een criticus als C. Rijnsdorp. die, "uitge-
rekend" steeds maar schrijft en spreekt over
de "experimentelen", maar wiens geest voor
het dieper verstaan van de mode-stroming
geen voldoende registers heeft.

Het resultaat is dat, wat de voorlichting
betreft, ons orthodox bekende volksdeel het
moet doen met een verouderde instelling.
Voor hen die vlak op deze generatie volgen
is dit nog een probleem, voor de jongeren
nauwelijks meer. Die capituleren in brede
scharen voor de doorbraak. óók op het ge-
bied van de kunst. En juist daarom is het een
gemis dat Popma niet dieper is ingegaan op
de gedachtenwereld van Barth, die n. b. zelf
een boekje heeft geschreven over zijn ver-
houding tot Heidegger en Sartre.

,,'k Zal me zeer geprezen achten, wanneer
duidelijk blijkt, dat hier een dominee aan 't
woord was, die met enige hartstocht Gerefor-
meerd predikant wil zijn", schrijft Popma in
zijn voorwoord. Wij vragen: waarom? Om
de twijfelende jongelui te laten zien dat de
"gereformeerden" nog wel mee kunnen doen
en in de pas kunnen blijven met de wereld
die de route aangeeft? Zo ja, dan moeten
wij ook ds S. J. Popma indelen bij de predi-
kanten, indertijd in het vrijzinnige genre
door Menno ter Braak gehekeld (geciteerd
op blz. 54/55) :

"Zij bewegen zich gracieus op aesthetisch,
poëtisch, journalistiek, paedagogisch ter-
rein,. . .. maar zij preken. - Zij grijpen om
Zich heen naar alles, wat er door de eeuwen
heen maar eklektisch te behandelen valt,
mits in bevattelijke vorm .... maar zij preken
hun eeuwige zondagspreek voor een steeds
schrompelend zondagspubliek .... "

Met deze reeds 20 jaar oude woorden kun-
nen de V.P.R.O.-dominees. het ook heden nog
doen! Maar ook veel predikanten die heel
wat rechtser liggen en die achter het actuele
aanrennen als een windhond achter een
kunsthaas bij een windhondenrace.

Dit alles neemt niet weg, dat ik waardering
heb voor dit 232 bladzijden tellende en keurig
uitgegeven boek. Hier' is tenminste een
predikant aan het woord die de moderne
tijd wil verstaan en die op deskundige wijze
wil waarschuwen tegen geestelijke gevaren.

En het moet óók tot ons doordringen, tot
ons die het stof van de kuyperiaanse schola-
stiek van de Bijbel mogen vegen, dat wij aIs
Gods kinderen onze tijd tot in haar grond-
rnotieven hebben te begrijpen. En dat wij ons
daarbij hebben te hoeden voor "verbalisme",
voor de waan een stand van zaken te kennen
als wij het woord er voor kennen. In het eer-
ste nummer van "Opbouw" zijn twee gevaren
aangewezen die de Kerk bedreigen, nl. een
nieuwe hiërarchie en een nieuwe scholastiek,
doch minstens even gevaarlijk is het "verba-
lisme", waardoor predikanten en auteurs de
indruk wekken ter zake kundig te zijn. Doch
zij zijn het niet! Zullen zij doorgaan (ik
varieer nu Ter Braak), met zich stoer te
bewegen op politiek, sociaal, economisch ....
en soms ook kunstzinnig terrein .... Zullen ze
nóg teren op die éne uitgemergelde, doodge-
preekte, leeggezogen en kaalgeplukte vorm,
waarnaar zij al hun machtsaspiraties met de
moed der wanhoop ombuigen: het "Krijgs-
haftige" calvinisme. En dan ja, dan zullen zij
menen dat hun stem is' die van "eens roepen-
den in de woestijn". Ter Braak vreesde dat de
vrijzinnige dominees door zullen gaan, ook al
zal er nog slechts één stokoude stovenzetster
naar de verkondiging luisteren. Ik vrees
dat de geestelijke nazaten van ds Popma niet
meer naar de kerk zullen zijn te krijgen als
de woordverkondiging niet wordt gevolgd
door een stukje "practijk" van de wereld.

Rome geeft aan die wensen wel een handige
draai, de hervormden leren dat ook al aardig,
van de synodaal-gereformeerden zullen er
tenslotte ook wel willen volgen.

En wij? Ik vrees dat wij, hopeloos ouder-
wets Of geforceerd modern, onze jeugd zullen
stijven in de "buitenkant" van een activistisch
geïnterpreteerd geloofsleven en daarmee een
van de akeligste" gewoontevormingen uit het
Kuyper-tijdperk zullen. aanhouden en als
"schibboleth" stellen.

Mede daarom geloof ik dat we nog wel iets
kunnen leren van het slot van Popma's boek:

"De zonde bedreigt ons altijd.
Maar het gevaar van "verburgerlijking"

mag ons niet brengen tot het moderne levens-
gevoel, dat in de grond van Gods beveiliging
niet weten wil. -" .

Dit alles is geen heroïek.
Hier zijn meestal stille en rustige levens

en toch doortrild van de innige begeerte God
lief te hebben boven alles en de naaste als
ons zelf; gestreden moet worden tegen de
wereld, de duivel en ons eigen vlees.

Misschien krijgt in dit verband toch het
woord heroïek belang en zuiverder klank.
Want 't is dan nooit een woord, dat .we op
onszelf toepassen, hoogstens een woord,' dat
een enkele maal gebruikt wordt' met betrek-
king tot ons, meestal lang na. onze dood".,

/

P. A. HEKSTRA.

KAMPEREN (4)
Ditmaal dus de ongeschreven kampeerwet.

Een wet die de kampeerders allemaal in hun
geheugen prenten en die ze zo goed als ze
kunnen, naleven. \

Eigenlijk hebben we het daar in 't begin
al over gehad. Het zijn van die kleine dingen:
je gedragen zodat niemand er aanstoot aan
neemt, je als een goede gast gedragen, de
natuur zomin mogelijk verstoren. Daar valt
weinig over te zeggen. Je moet maar eens
een tochtje maken met een paar goede kam-
peerders, dan vat je dat wel.

We zouden nog even iets kunnen zeggen
over Iéén règel : een I{ampeerder hoort rein
te zijn van binnen en van buiten.

Eerst maar over het laatste, het van buiten.
Ja, voor viezerds die gewend zijn om alleen
hun vingertoppen en neus te wassen, voor die
nog nooit hebben gehoord van bodyverzor-
ging, is in de kampeerwereld eigenlijk geen
plaats.

Je ziet ze nog wel, die een kommetje water
's morgens en een kommetje water 's avonds
gebruiken om zich te wassen. Die met shirts
en shorts aanlopen waarvan je soep kunt
koken voor een weeshuis omdat ze het ver-
tikker} hun kleren even te wassen. Die dag-in,
dag-uit. hun ondergoed aanhouden in plaats
van het 's nachts te verwisselen, voor een
frisse met zee- en boslucht geparfumeerde
pyama. Je hebt ze nog, die steeds dezelfde
sokken dragen en ze nooit verwisselen en eens
laten uitwaaien; die dan .ook het' hardst
klagen over zweetvoeten.

Je ziet ze, die, hun pannen en borden maar
een beetje afspoelen zonder ze behoorlijk met'
heet water af te wassen en die water durven
drinken uit een sloot of iets dergelijks. Houdt
jezelf en je spullen toch schoon!

En dan, die 'reinheid van binnen: hoe
vreemd is het, dat zovelen die 'uit-goede-
huize' komen er een taal uit durven slaan,
waar je van ijst. Ze durven met hun ouders
niet praten over de dingen die hen bezig
houden maar onder elkaar.... hoe sterker
hoe stoerder.

De manier waarop je over al de dingen die
je als jongen en meisje" in je leven tegenkomt
denkt, is zo belangrijk. Thuis, in. de kerk en
op de catechisatie wordt het je voorgehouden
hoe je te denken hebt over jezelf en over
de wereld. Op de jeugdvereniging praat je r
zelf over, soms met heel veel woorden. Maar
hoe vaak speelt bij jongens en meisjes alleen
het buitenste mee. Dat wat echt van jezelf is
zit. dan stil van binnen.

Zo de geloofsbelijdenis, die staat achter in
je kerkboekje en mogelijk weet je er al bar
veel van. Maar het moet zo worden, dat, als
je de geloofsbelijdenis leest, je weet dat je
van binnen zo denkt. Dat betekent dan, dat
je niet zomaar in het christelijke schuitje zit
als passagier, maar dat je tot de bemanning
hoort. Als je dàn gaat kamperen dan wil je

zelf als christen leven. Op je waslijst je staat
dan ook het bijbeltje en een psalmboekje.
Dat krijgt niet een plaats onder in de zijtas
omdat het er toch niet uit hoeft. Je maakt er
net zoveel gebruik van in het kamp als thuis.
Dan doe je ook in de kerk niet voor spek
en bonen mee, want zo is het toch eigenlijk
wanneer je geen bijbeltje en psalmboekje bij
je hebt.

De Zondag .... , daar zijn Zondagen over
te praten.

Weekeinden doen we niet, maar tijdens
onze vacantie zijn we toch wel eens op het
pad. Wat doen we nu 's Zondags? Ook tijdens
een trektocht houden we de Zondag. We
zorgen in de buurt van een dorpje te komen
waar een kerk is en daar zetten we 's Zater-
dags ons tentje neer. Bij het inkopen doen
vragen we gelijk even wanneer er kerk is,
zodat we niet aankomen als de kerk net
uitgaat.

Ik kan. me voorstellen, dat je nog wel
enkele practische tips hebben wilt en daar-
mee willen we dan de volgende keer onze
serie mee besluiten.

G. DE LANGE.

VAN HIER EN.GINDS
De Gereformeerde kerk van Polen

In de (duitse) Reformierte Kirchenzeitung
schreef Jan Niewieczerzal, die als superinten-
dant werkzaam. is bij de reconstructie en
reorganisatie van de gereformeerde kerken
in Polen, een artikel over die kerken in dat
land. Gedurende de oorlog had de gerefor-·
meerde kerk in Polen bijna opgehouden te
bestaan. Voor de oorlog woonden er 5000
gereformeerden in Warschau. Na de oorlog
waren er nauwelijks 1000. Het was voor deze
moeilijk samenkomsten te houden, 'want alle'
documenten en boeken welke de kerken beza-'
ten waren vernield door brand en· ver-
woesting. Sindsdien is aanmerkelijke voort-
gang gemaakt in het herstel van het kerke-
werk in Polen, al zijn er maar zes predikanten
beschikbaar voor de arbeid in zeven kerken
en zes kleinere groepen. Bijbelstudiekringen
vergaderen weer geregeld en kerkdiensten
worden gehouden. In Warschau is een nieuwe
kerkelijke organisatie voor evangelisatie en
sociaal werk in 't leven geroepen. De super-
interdent deelt eveneens mee dat kerken met
staatshulp worden gebouwd en dat studenten
theologisch onderwijs ontvangen.· De poolse
kerkelijke leider doet een beroep op de gro-
tere gereformeerde kerken om de poolse ker-
ken te helpen. Geen kerk die met ons één is
in. het geloof, zo schreef hij, kan onverschillig
zijn ten opzichte van de wijze waarop een van
haar zusterkerken leeft en werkt. Speciaal als
zij weet door welk een hel van lijden en
vernieling die kerk is gegaan en wanneer men
zich realiseert dat deze kerk bijna was onder-
gegaan.
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Waarde Willem,
Je, hebt nog geen telefoontje gekregen: de

moervos zit niét in het Versterbos en niét
in het Provinciebos ! Waar dan wel? Rikus
weet het niet, en zijn helpers weten het niet,
jij en ik weten het niet, maar de heer Rood-'
rok zal het des te beter weten,

Enfin, blijf aan de telefoon, want elk ogen-
blik kunnen we beet hebben, en dan moeten
we er snel bij zijn, voor de jongen vlug 1)
worden.

Waarom ik je dan schrijf? Omdat ik gis-
teren een machtige beleving had, die je oude
jagershart goed zal doen, en die ik je niet
mag onthouden. Je klaagt wel eens, dat jij
zo weinig grofwild ziet in ons terrein, terwijl
het stikvol sporen zit. En een ander ziet
meer dan jij, Nu, daar is wel wat op te-
zeggen. In de eerste plaàts zie ik, die vlak
bij. het jachtterrein zit, soms in tien dagen
geen haar of veer 2); in de tweede plaats
moet je (dat zeg ik je wel vaker) het wild
opzoeken waar het zit, want het komt zich
maar zelden aanmelden; in de derde plaats
moet je je erop instellen dat de bossen ons
gehele kapitaal aan grofwild bevatten, en
dat je er dus op je sokken doorloopt, steeds
je ogen - en vooral je oren - wijd open.

Wat, mijn verhaal? Ja dat komt. Eerst
even een nummertje theorie. Daar heb je
meer aan dan aan sterke verhalen: want
als je de knepen van de bersjacht 3) niet
door hebt, krijg je ,nimmer wild te zien, laat
staan buit binnen.,

Wat dat "geluk" betreft: niets is wissel-
valliger. Die ouwe Romeinen wisten wel wat
ze deden, toen toe de jacht onder het bewind
van een vrouwelijke god stelden. "Diana" zit
nog altijd vol kuren. Soms zie je in geen
dagen iets. Soms loop je op één avond tegen
zeven stuks grofwild aan, - zoals ik gis-
teren.

Maar - al is het waar dat zonder geluk
niemand wel vaart - je moet toch ook, en
vooral, de sporen lezen. De prenten 4) thuis-
brengen, het stuk 5) identificeren, zijn gedrag
en tempo vaststellen, en bovendien de
ouderdom. van het spoor bepalen.
. Maar vopral moet je je erop instellen, dat

elk ogenblik een ree haar nieuwsgierig kopje
in jouw richting kan fixeren, dat om de hoek
van de volgende brandgang. een paar ree-
kalveren kunnen grazen, en dat in dit ruige
stukje dekking 6) nog, wel eens een zwart-
kiel 7)wil slapen. Onthoud deze drie wenken,
waarde Wilhelmus, want je loopt nog wel
eens in de jacht rond als een boer in zijn stal;
maar je bent er eigenlijk gast in het huis
van anderen (gewantrouwde gast namelijk,
en terecht gewantrouwd) dus je kunt beter
sluipen dan dreunen, En. . .. tracht het wild
te zien, voor het jou door heeft.

Nuhet verhaal van gisteren. ,
Je popelt om het te horen? Nu, ik om het

te vertellen. Want dit was toch wel heel
machtig aangrijpend, voor een dag in de
week. I~ was er gisteren, laat in de middag,
even met. de kijkerbuks 8) heen gegaan, om
t:e zien of ik misschien nog een oude reegeit
kon neerleggen.' Want je weet dat de vergun-
ning deze week afloopt, en we hebben ons
aantal in het geheel niet gehaald. (Ook al
-omdat jij telkens verstek liet gaan).
.. Het was een prachtige dag, en toen ik om

'5 uur in vak 26 (tegen de zandverstuiving)
ging zitten, liepen er al enkele verse prenten
langs mijn post.' Waarschijnlijk was ik zelfs
al te laat; want na anderhalf uur had ik nog
geen haar gezien., Daarom ging ik op zoek
naar een beter terrein. Op de grens tussen
staatsbosbeheer en het renteloos-voorschot-
'bos zag ik heel wat prenten: je weet dat de
reeën tegen de avond graag gaan laveien 9)in de zandverstuiving en bij de berken.

En omdat ik nu toch eenmaal te laat aan
i'afel zou komen, en voorts. omdat de maan
door het eerste kwartier heen en vrij sterk
was, kwam, de gedachte langzamerhand' bi.j
'me ElP, om mijn geluk nog. even te beproeven
'op de zwartkielen. Je weet hoe dat gaat: je
ziet enkele modderplassen vol met varkens-
sporen, waar ze de vorige nacht hebben
gebaggerd. Je bent daar vlak bij de voer-
plaats in vak 23. E'n .... enfin je ruikt met
je neus, dat er zwijnen in de lucht zitten.

Bovendien oostelijke wind, geen kou, rede-
lijke maan, toch eenmaal laat, vanavond
vrij. Soedah.

Op de grens van vak 27 en 23 had ik mijn
eerste geluk. Toen ik voor de brandgang
sloop, zag ik direct twee grote stukken
midden op de weg staan. Aan paarden gelijk,
man: twee knapen van herten !

Ik ging direct door de knieën,' en legde
voorzichtig de veldkijker aan. Ja hoor, twee
geweidragers. En ze hadden me door. Hon-
derdvijftig meter ten hoogste. Na vijf minu-
ten ging, de een grazen, de ander bleef kijken
naar 'qe geknielde vent, die onbeweeglijk lag,
maar die de einden van de geweien trachtte
te tellen. Het grazende stuk was een tien-
ender 10), het andere was een belangrijker
stuk, maar had al voor de helft afgestoten 11).
Een vreselijk gek gezicht, dat je maar zelden
te zien krijgt. Bovendien kon ik duidelijk
zien, dat hij zijn kop scheef hield, vanwege
de ongelijke belasting. Ze waren beide ge-
makkelijk met een bladschot 12) te vellen
geweest, maar je weet dat de vergunning
juist twee weken geleden is afgelopen.
Vandaar waarschijnlijk hun innige zielsrust,
want die beesten weten geloof ik alles van
jachtkalender en vergunningsduur af. Soms
meer dan wij.

Toen ze verdwenen waren, hernam ik mijn
tocht naar vak 23. Maar eerst nog even de
brandgang afspeurend zag ik op vijftig meter
een jonge reegeit laveien op de staatsgrens.
En even later kwam ook nummer twee uit
de dekking, en bleef staan grazen, na mij
onbeweeglijk te hebben opgenomen. Je weet,
Wim, dat. je je tót geen prijs moogt bewegen,
'wanneer een ree je fixeert. Ze kan een
vreemd voorwerp' moeilijk thuisbrengen,
maar ziet de beweging deksels goed. Ik hield
ze dus beiden in de kijker, tot ik zeker wist
dat het jonge. geiten .van. het vorig jaar
waren, kalveren dus eigenlijk, die in geen
geval geschoten mogen worden. Een mooi
gezicht ..En laat ze maar lopen. Ze blijven wel
in de .jacht, en mogelijk mag jij - na ver-
loop van jaren - ze de laatste eer nog
bewijzen.

Een ogenblik later zag ik, op de plaats
waar ik twee herten gezien had, weer twee
stuks .staan. De eerste 'twee waren naar links
getrokken; ook deze gingen langzaam uit
vak 23 naar 27, op honderdvijftig meter, dus
op hetzelfde wissel 13). Een ogenblik dacht ik
dat het dezelfde waren. Maar de kijker wees
uit, dat het ene stuk nog een best gewei
vertoonde, het andere al afgestoten had. Het
laatste stuk was bepaald geen hinde' 14), dat
bewezen de baard en de grove rozenstok-
ken 15). Trouwens" je hebt wel vaker horen
stellen, dat in deze tijd de herten 16) in groe-

p~n trekken, en .niets met het kaal wild 17) te
maken willen hebben. Blijkbaar behoorden
deze vier dan ook bij elkaar.

Toen ik nu eindelijk, het was goed gaan
schemeren, het laatste eind naar de voer-
plaats aflegde, zag ik dat een zwaar varken
zo' pas in vak 23 was getrokken. Een hard-
stikk~ vers spoor, wàrm gewoonweg. En nu
begrijp je dat mijn besluit genomen was: ik
moest tot elke prijs Inader kennis maken met
deze sinjeur. . '

Kwart over zeven zat ik op de post bij de
voerplaats. Je kent die put wel, want je hebt
er meermalen een koutje in gevat, zo in die
vriezerige decemberavonden. Weet je nog?
Toen wij eens van zes tot elven jn harde vorst
hebben gezeten? En dat jij je vrouw ant-
woordde - toen ze vroeg of je 'niets mee-
bracht - : ja, een flinke kou, en waarschijn-
lijk een longontsteking?

Nu, daar was gisteren geen sprake van.
Het vroor allerminst, en het was er best uit
te houden. Binnen een half 'uur hoorde ik een
dikke tak breken; waaruit ik concludeerde
dat het zware varken in het vak was.

Maar terwijl die vrieslingen 18) en over-
lopers 19) zo lawaaierig kunnen zijn, komt een
oud varken altijd als een spooksel zo geluid-
loos aansluipen. Deze ook. Had ik die tak
niet gehoord, dan waa ik naar huis gegaan.

Maar ik ging nog niet naar huis. Nog lange
niet. Ik tuurde door de veldkijker de bosrand
af, aan de overkant van het ven. Over mijn
knieën lag de buks, met de 'kiiker .er op
gemonteerd. Geen geluidje, geen zucht mag
je geven; want al mag een varken slecht
zien, zijn gehoor en zijn reuk zijn fantastisch.

En mijn geduld werd beloond!
Je weidgenoot,

HUBERTUS.(Slot volgt).

1) zich buiten ouderlijk toezicht kunnen ver-
plaatsen - .2) haarwild, en veerwild - 3) bers-
jacht, waarbij het wild sluipend benaderd
wordt - 4) sporen - 5) individueel wild -
6) ruige vegetatie, dichte gesloten beplanting -
7) wild varken - 8) kogelgeweer, waarbij ge-
ri.cht wordt door .een richtkijker,welke een
schot op grote afstand en bij zeer weinig licht
toelaat - 9) voedsel zoeken - 10) een hert, dat
aan elke geweihelft 5 takken heeft - 11) (edel)
herten, damherten en reebokken stoten jaarlijks
hun gewei af - 12) schot op' het schouderblad,
dat directe dood veroorzaakt en daarom
het meest te prefereren is - 13) oversteekplaats
tussen dekking en dekking - U) vrouwtje van
het hert - 15) knopvormige uitsteeksels van de
schedel, waaruit jaarlijks de nieuwe geweiën
groeien - 10) het mannelijk dier heet hert -
17) niet-geweidragers, dus hinden of kalveren -
18) jonge varkens, nog geen jaar oud - 19) var-
kens van ruim een jaar, die vaak nog bij de
moeder en de vrieslingen blijven.

KERKN I.EUWS
Candidaats-examen: Geslaagd voor het

Candidaats-examen de Heren: J. W.
Beekman, Cliviastraat 5 Zwolle en
W. Bax, Zaanstraat 98 I, Amsterdam.

Tweetal te Bergentheim : W. v. d. Lingen
te Zwijndrecht en J. J. de Vries te
Zuidhorn.

Radio-Kerkdiensten. pe middagdienst van
. de Geref. Kerk van Gouda, op 2 juni a.s.

zal via de radio worden uitgezonden ..
Aanvang 5 uur. Voorganger is ds. K.
Drost. '
Op 16 juni zal via Radio Nederland
Wereldomroep de morgendienst (10 uur)
van de Geref. Kerk van Leerdam worden'
uitgezonden. Voorganger is ds. K. Ded-
dens.

Bedankt voor Rotterdam-Charlois:
K. Brüning te Rijnsburg.

Abonnementen "s.v.p, bij vooruitbetaling door
storting' op 'girorekenin'g 233117 t.n.v, Drukkerij
Steenbergen Zeist, met bijvermelding voor

"Opbouw".
Abonnementsprijs :.t 5.- p'. half jr. - 110.- p. jr.
Losse nummers 25 cent. Buitenland: 16.25 per
halfjaar - 1 12.50 per jaar.'

~eet bekendheid

aan. uw blad

~aat oök anderen

er kennió van nemen!

V raag uw' vrienden

óók abonné te worden ...

Drukkerij Steenbergen
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