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MIJN LEVEN, STRIJD EN DOEL. 

1. 

Ter Yerduidelijking van het doel, hetwelk wij ons 
met dit schrijven voor stellen, komt het ons wenscher 
lijk voor, te beginnen met eenige hoofc1trekken uit 
het leven onzer jcugd te geven. 

I n 1877 als jongste van elf kinderen geboren, 
kan ik mij hec1en nog herinneren, hoe wijl vanaf mijn 
3-jarigen leeftijd in ongelooflijke armoede moestcn 
le\ en, daar wij met elf tot twaalf personcn, jaren 
lang van f 3.- per week moesten ronc1komen. 

Mijn moedcr was een dochter van Ds. J. Huikes, 
eerste afgescheiden predikant te Drachten, mijn 
vader was van liberale Hervolrmc1e ouders, die 
zich weinig ernstig om den Godsclienst bckommer
den. 

Op 2s-jarigen leeftijd werd mijn vader - zooals 
hij clit later noemde - krachtcladig omgczet, of 
bekeerd, wat tot gevolg had, dat hij zich onder de 
Gereformeerd-afgescheidenen voegele, zoodat wij een 
zeer strenge Godsdienstige opvocding kregen. 

Wi] moesten reeds vanaf z·eer vroege jeugd elken 
ondag 2 maal 21jz uur naar de kerk, soms 3 keer 

en moesten, vanaf zekeren leeftijd, na k'erktijd ons 
bezig houden met het lezen van oude schrijvers, 
zooals: Brakel, Smijtegeld, PetrU's v. d. Hagen, 
Adolf Lampe, Erschiene, Spurceon, Bunjan en 
andcren. 

Hoe wij deze strenge godsdienstige opvoeding 
vanaf onze prilste jeugd tot op volwassen en hooge
ren leeftijd zonder tegenstand, als een noodzak'elijke 
vanzclfsprekendheid aanvaarden, zal velen der lezers 
een raadsel zijn, vooral in aanmerking genomen, 
dat de predikers, waaronder wij. Zondags 2 maal 
2 1/2 uur, soms drie keer kerkten, meestal met groa
ten schijnbaren ernst, hoofclzakelijk' steeds weer 
uitwciden over de verschrikkelijkheid der hel voor 
onbekeercle verdoen;)(len en de fantastische VOOll

stelling van het Zalige Hemelleven cler uitven
korenen, waarbij ons telkens opnieuw diep werd 
ingeprent, dat wij e r zel'f absoluut niets a;f of toe 
konden ,doen, 0'£ wij tot de verdoemden .aif toek,Ofm
stige Hemellingen zouden behooren en de kans 
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van ons behoud zccr klein was, ongeveer als tij,dcns 
de zondvloed, waaruit N oach met slechts cen achu
tal behouden werd. 

De gevolgen dezer opvoeding maakten zulk een 
indruk' op ons, dat wij steeds in groaten angst en 
vrees voor God en dc toek'omst Ice'fd'en en dwong 
ons vana'f onzen prilsten jeugd duizend.'e malen te 
hidden en te smeeken om z.g. genade, 'b'ekeering 
en behaud. 

Vanaf mi.1n zesde tot mijn twaalfcle jaar woonden 
wiJI te Twi.1zelerheide (Fr.), waar destijd's twee 
kerkjes stonden, een Hervormd en een toen z.g. 
Doleerend. 

In genoemd hervormd kerkje predikte in dien 
tij'd een zekere R. Fenema, in het dolcerend k'erk!.1,e 
H. K. Zi.1lstra, beiden toegelatcn tot den dienst des 
woords, als oefenaar volgens kerkeli.1k art. 8. 

Daar mi.1n vader meencle c1'at de Hervormcle 
oefenaar Fenema zuiv.ercler in de rechte leer was 
als de doleerende Heer Zi.1lstra, moestcn wi.1l om 
die reden bij, Fenema kerken. 

Deze Heer Fenema ontving geen cent vast tracte\
ment, daar hiJ' aangcnomen had tijn zwaren geester
liJken arbeid aldaar te verrichten voor wat in de 
collecte zak~jes in de kerk werd opgehaald. 

Waar de man doorelk'a,ar een r SOl-tal hoord'elrs 
had, waan'an een 13 s- tal zoo arm was, dat ze 
letterlijk geen voldoende droog b1rood konden koOlOl
pen, bestond de inhoud del' collecte zald.1es bijna 
enk:el uit heele, meer nog uit halve centen, pIns 
10 tot 20 steentjes, oude stukken knoopen en an
dere rommel, welke ]aatste ongerechtigheden in 
de collectezakjes waren geduwd cloor kinderen, die 
hiercloor stiekum hun halve centje i.nhielden am het 
later te versnoepen. Daclen welke zeer duidelijk illu
streerden Fenema's leer, dat wi.1 vana'f oDze prilste 
jeugd verk'nocht zi.1n aan de zonde, g-eneigd tot 
aJle k\;vaad en onbekwaam tot e.enig goed. 

Daar mijn vader door intieme vriendschap met 
Fenema verbonden was, k'wamen wij als kinderen 
veel b'iji Fenema aan huisen zag-en meermalen, dat 
hijl met z'i.1'O vrouw, de opbrengst cler C'ollectezakljes 
zat te tellen en netjes te sorteeren; in enk'ele halve 
stuivers, heele en halve centen, terwi;l een paar 
hunner kinderen hun 0uders hierbij hielpen, d'oor 
de buit van steentjes, heele, halve en vierde knoo
pen en andere rommel er uit te visschen. 
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Hoewel de man nu 2 X 2 1/2 uur (soms 3 keen), 
preekte, bedroeg de ,opbrengst der gezamenlijke coL
lectes doorelkaar zo.owat van f 4.- tot f 5.-, wa.al'j
van de man met vrouw en 7 kinderen een gehee1Je 
week moest lev,en. Een paar kleine hoertjes, die het 
iets breeder hadden dan de massa, br,achten de man 
00 af en toe wat aarclappelen, een stukje spek, wat 

b'oter en karnemelk. 
Dat de man somtijds o,ok' weI bitter wereI' onder 

ulkl ]i.1c1end Goc1'sbestll'ur, vo,oral 's winters, omdat 
er dan nog al eens trouwe kerkbezoekers wegbleven, 
am reden er in het k·erkje geen \'erwarming was en 
door deze wegblijvers "koudkleumers", weer zoovele 
heele en halve centen minder in de collectezak'jes 
kwamen - laat zich denken. 

I1~ herinner mi} nog, dat, toen er lOP zoo'ner/g, 
kouden Zondagsdienst wat veel hoorders wegbleven, 
hi.I' ziJI1 gemoedsgesteldheieI' lucht gaf in de volgende 
woorden: "Wanneer er hoarders om een beetjet 
k:oude onder het getuigenis en de gemeenschap van 
Gods ,c1ierbaar woord wegbli.1ven, hoe zuHen dezulk'en 
het in de eeuwigheid dan in de eindelooze pi.1nen en 
vlammen der hel uithouden?" 

Toen ik zes jaar was, kocht mijn vader op Twijze
lerheide (Fr.) een huiS'je met 3/4 pondemaat land 
v,oor'f 60.-. Waar de man deze f 60.- heeft weggei
tooverd is ,ons, zi.1n kinderen, altijd een raadsel gei
b'leven, aangezien de man nooit over een cent had 
te beschikken. - Een bijzondere uitredding Gods? 
- Hoe dan o,ok', wij waren hiercloor de gezegende 
b'ezitters geworden van ,een haH van steen, half v,an 
pIa ggen ,opgezet, meteen haYf van riet en half van 
heidezoden gedekt huiS'je, welks gaten, lderen en 
scheuren 's winters b'ehoorlijk' met plaggen, zakken 
en oude lappen werden gedicht en daarb'i.1 een stuk 
grond, waaruit wij een toen nag uit 5 personen bej
staand gezin, een hal/f jaar lang aardappels en wat 
b'oontjes lwnden eten, hoewel veel te weinig en half 
voldoencle, terwijl wij' het overige haVfjaar moesten 
leven van f 2.- a f 2.50 per week, hetgeen mijn 
oudere broeder, vart I I tot 16 jaar hi} ·een hoertje 
verdiende; daarbij' ontvingen wij, enk'ele wintermaanr 
den in het .laar van de Armvo()'gd~ilif 0. 50 met 4 pond 
roggeb'rood per week', hetwelk' i1<' als 7-1 I .lang 
jongetje, des Donderdagsavonds om 9 uur van de 
armk'amer te Twijzel moest halen (een uur eenzaaJm 
loopen). 
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Daar w~ door onze op\-oec1ing - zie boven 
vreeseli]k' bang waren voor God ,en nog banger VOOli 

den persoonliJken duivel, is met geen pen te beschtijlo 
yen de namelooze angsten welke ik onderging, .op 
den eenzamen v66rnachtelijken tocht bij het halen 
dezer 50 cent en 4 pond brood. 

Deze angst had echter cen goede zijd'e, daar ik 
door deze yrees bchoec1' werd, tegenover den sterk'en 
drang del' honger, de schrikkelijke zonde(?) te bel
gaan om stuk'ken van het brood te stelen. Zeer dicht 
bij huis komende, durfde ik er tach cen stukje karst 
afknabbelen. 0, wat heb ik mijn angst op dien een· 
zame nachtelijke tochtcn door bidden en hardop 
psalmen zingen trachten "leg te werken. 

Als ,ooze eigenverbouwde aardappels en boontjes 
op waren, leefden wij van's morgens cen stuk rogge
brood, 's middags een ruim theeschoteltie vol rijst 
met een lepelvol potvet,en 's avonds weer ecn stnJ<1 
brood, jaren zander meer of - ja toch, wij had
den Soommige 'feestdagen en weI wanneer wij van een 
familielidl-slager te Dok'kum zoo' nu en dan een 
zoodje vleeschafval cn beenen kregcn, waarvan een 
heerlijkl soepje werd gekookt, wat voor ons iets 
Hemelsch was, en het ons in het minst niet hinderde, 
dat er b'o\ren op deze pot soep bij lepelsvol de vruchl
ten van zekere vliegen dreven, uit de beenderen ge
k:omen in de vorm van ... neen wij noemen ze hier 
Hever niet btij hun naam en bovendien elkl diertjoe 
heeft zijn ,noedingsvet en wat is het een lleerl'ijlc' gel
voel eens voldoende verzadigd te zii'n. 

Jammer dat de londankb'are zoude zich nog onder 
al deze genadCl-gaven, telkens we:er van ons meester 
maakte, wat londer meer ook weer bleek uit het 
v.olgende geval en feit. 

T,oen mijn vader 'na zoo'n soepmaalrijd, in een op
welling van dankbaar gevoel, bcsloot oak' zijn vriend 
Ds. Fenema, met cen gedeelte van dit soepmanna 
te verrassen en dit hiervoor in een emmertje schepte 
- na eerst zorgvuldig de bovenvermeld'e vliegem· 
vruchten er te hebben afgevischt, werden mijn broer 
en ik belast, deze heerlijkheid aan prediker 'Fenema 
te b'rengen. 

De man woonde + 500 meter van ons af en ik 
weet nag zeer goed hoe zwaar het ons beiden viel 
deze lekkernij aan een dominee te moeten uitleveren, 
z66 zwaar, nat de satan ons began aan te porren 
om onderweg, in een slootswal, de inhoud van het 

cmmertje am ibeurten in onze magen te lecligen en 
dit den priester God's te onthouden. \Vij spoelden 
het emmertje met slootswater en gras schoon en 
brachten onzen vader den welgemeenden dank van 
Ds. Fenema over voor deze heerlijke soep. 

Oc111 och! wat blonk het gezieht van oozen 
vader van dankbare blijdschap, in staat te zijn ge,
steld ,am vanuit zijn soeprijkdom te hebben kunnen 
meecleelen aan een armen Godsknecht. 

Toen cchter na eenige dagell bij eell bezoek' van 
Fenema aan vader uitkw.am, dat noeh hij noch een 
ziJner huisgenooten ooit iets van deze lek'kernijo had;
dell gezien.... nee maar..... O! toen moesten de 
bcidc mannen eell poos stil zija, door de schok en 
ontsteitenis, hoe het mogelijk was, dat wij broeders 
zulk' een verschrikkelijke zonde durfden te doen en 
vader zou ons ongenadig gewasschen heb'bcn of ons 
een week lang onzen middagrijst hebben onthouden, 
had niet de hcer F'enema hem gekaimeerd, door met 
kracht van Bijbelsche voorbeelclen hem aan te 
toonen, clat het ju,ist veel voor kwam, dat god
vrezende ouders goddelooze ldnderen haclden; denk 
aan Eli met zijn Ho£ni en Pinias; aan Jacobs zoncn, 
die hun ouden vader door hun daclen stinkende 
maakten in de oogen zijner omgelving; aan David 
met zijn lieven Absalon; aan Hiskia met zijn 
l\1anasse; enz. enz. 

Dit betoog \'an Fenema voorkwam \'001' ,oins de 
voorgenomen vaderlijke straf, welke wij echtel' 
eenige weken later tach gevoelig onderging-en toen 
uit kwam, dat wij cen vierponcls roggebrood bij een 
bakker op \'aclers naam hadden gepoft en in cen 
keer met ons beiden hadden verslonden. J a, ja, toen 
voer de duivel in Judas; maar je waagt hel en dui:
"el er aan am je honger te stillen en eens cen keel' 
lekker "erzadigd te zijn. 

In Maart 1888, toen ik' elf jaar was, werc! ik voor 
mijn ster\'endel moecler uitgezonden om den naastl
biJwonenc!en dokter Insonides te Buitenpost te halen. 
Drie uuI' loopen heen en terug. Toen ik van deze 
tocht tcrug kwam, bleek mijn moecler intusschen te 
zijn ,overlec!en. 

Hoe jong ik' ook toen nog was, besefte ik toch 
reeds wat een geluk' het voor deze vrou w was uit 
dit aarclsche lijden verIost te zijn. Hoe heeft dit 
schepseJ op aarde geleden, te meer nag claar zij 
als prec!ikants~-dochter een goede opvoeding in 
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zekere welstand had genoten en 1'001' die tijd en 
omstandigheden in aanmerking genomen, goed ont
wikkeld en zeUs zeer b'eschaafd was, wat ,ook bleek 
uit de zeer intieme vricndschappelijke omgang en 
conversaties, die ze zeer veel had met boyen\'ermelde 
dokter Insonides, die zeker weI een derde uur met 
tranen in zijn oude sympathieke oogen bij haar sterf
bed zat en vader toevo.egde: deze vrouw mogen wij met 
vollen vrede zien henengaan; zij heeft gcleefd in de 
volle gemeenschap en vertroosting des Heiligen 
Geestes." 

Nog heden vertroost mijl de uitspraak van dezen 
eerbiedwaardigen dokter, iQmdat ik weet, dat moeder 
in haar ,ontze'ttend lel'ensleed, de vertro.osting, door 
dezen dokter genoemd, zoozeer van noode had. 

Lieve dierb'are moedeI', fijngevoelige beschaafde 
geest, 0 wa't zien wij thans hoe Gij, geleden heb't 
Yanaf den tijd 'toen Gij, als schoone bruid in het 
huwelijk trad't, vol van gelukzalige, geestel'ijlke en 
materieele idealen, welke idealen reeds na een paar 
eerste huwelijksjar,en door een ramp en booze din;
gen werden weggevaagd en U doemden 30 jaren 
lang de uiters'te geestelijke en materieele eUende 
te doen doors'taan. 

\Velke ontuitstaanbare ontnuchteringen en teleun
stellingen zijn ,civer U w 'teerbesnaarde en vrome 
ziel gegaan. H,oe hebt Gij, vooral om ons, U w ·elf 
kinderen geleden, hoe menigmaal hebben wij U 
bespied, wanneer Gij in de eenzaamheid worstelde 
met Uw God om ons aan Hem op 'te dragen en vei
lig te stellen. Hoe heb't Gij' het allernoodigste U 
zelf ontzegd om onzen honger te stillen. 

Edele, eenige hoogstaande Moeder, heden nog 
vraag ik U vergeving 1'001' de pijn U aangedaa;n, 
door ontevreden meer voedsel van U te verlangen 
dan Gij ons IDont geven; thans zouden wij dit, onder 
die ,omstandigheden U niet weer aandoen Moeder, 
al kr.ompen wij ook in pijn van honger in elkaar en 
hoewel wij thans, Gode zij dank, een geheel ander 
inzicht en beschouwing hebben dan Gij in Uw 
aardsche leven ten opzichte van God, kerk, dogmal, 
en in noodzakelijk verband hiermee, ook over samenr 
leving, economie en politiekl; zoo meenen wij, 'tach, 
dat 'Gij door het zien van ons geheele leven, van zeer 
ernstig, biddend, veelzijdig, objectief onderzoek, ons 
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Uw goec1keuring en zegen in dezen zoudt kunnenl 
ge\ren. 

En wee de komende vergeldende Gerechtigheid 
over die regeeringspersonen en machthebbers, die 
het door 'Ptun goddelooze wetten en instellingen, 
mogelijk hebben gemaakt, dat de besten en edelsten 
van ons menschelijikl geslacht, zooals Gij, zoo onno~
melijk hebben geleden, onder de gruwelijke en 
helsche maJcht van het kapitaal en winstsysteem. 

En dubbel wee! aan al die kerk'dienaren, welke 
vcrkocht aan deze kapitaalsmacht, bewust of 
onbewust, U en allen hebben trachten wijs te, ma:k'en, 
dat wij hierin moesten berusten, als zijnde Gods wil 
en bedoeling. 

Ook Gij lieve Moeder, leefde in de meening, dat 
wi] tegenover deze allergrootste der zonden, niet ol1l
tevreden en opstandig mochten zijn, omdat dit de 
wille Gods was. 

a neen! neen I! Maeder, dit is nooit Gods wiI 
en doel; God, die in de natuur ·en in onze aa.l'jde, 
zooveel overvloedige en rijke zegeningen heeft ge
legd, zou die tevreden zijn met een wereld, waarin 
de beste iijner kinderen, lOoals Gij., hun geheele 
leven lang bij veel te hard werleen en onmogelijkl 
ploeteren, van heel en half gebrek omkomen, terwijl 
een tr.oep verdrukkers al deze zegeningen Gods tot 
zich stelen? 

MoedeI', Gij hadt elf k'inderen; wanneer Gij van 
deze elf een drietal hadt uitgekozen, om hun geheele 
leven lang de overige acht te onderdrukken, tiranni
seeren, hun het allernoodigste voedsel onder den 
zwaarsten arbeid te onthoudenen in grooten k'om
mer en ellende te laten omkomen en dit uitgekozen 
drietal in grooten weelde genoot van wat het aChttal 
produceerden; Maeder, zoudt Gij, dan niet ontaard 
iijn? En nu meent Gij dat zoo iets Gods wil is? a 
neen! neen I! Maeder, als 'er een God hestond, 
welke met zo<oiets tevreden was, dan moeder, konden 
en mochten wij niet tevreden zijn met zuH~ een God, 
die wij dan maar alleen in slaafsche vr,ees zouden 
kunnen haten. Maar, 0 moeder!, de Gees,t van den 
Rechtvaardigen God laat het elk mensch weI andel'S 
voelen en de Bijbel leert ons een geheel tegenoveri
gestelde God kennen. 

MoedeI', wij' zijn dankbaar, dat onze oogen, vell-' 
stand en har,t, geopend zijn 1'001' een geheel a:lJ 
wijkend inzicht van her Uwe, tijdens Uw aardsldh! 
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bestaan en wij gelooven vast c1at U thans in dezen 
beter weet. In ieder geval, geloovcn, gevoelen en 
weten wij, da:t \V~ eenmaal met U weder zuHen ven
enigd zijn ,op die nieuwe hemel en aarde, waarop 

Gerechtigheid zal wonen; tot die tijd, tot weder
ziens moeder 

Na moeders overlijden kwam ik, op .elfjarige lee.f:
ti]d, bij familie, een klein boel'tje, waar ik zeer hard 
moest aanpakken. Nog in datzelfde jaar moest ik 
met mijn zwak' en ondervoed lichaam zeer zwaa,li 
werken, soms heele dagen grasmaaien, en ver,diende 
hiervoor niets anders dan de kost, welke sober was, 
maar \Vaar ik toch \'olcloende ruw eten kreeg, waa\r
door .ik spoedig wat aansterkte. 

Mijn vader verkocht in dezen tijd zijn huisje met 
'0/4 pondemaat land aan de Armvoogclij voor £25.
(vi]fentwintig gulden), waarcloor deze armvoogden 
weer kregen v,ergoed wat ze ons in die jaren aan 
f 0.50 en brood hadden gege\·,en. 

Op mijn I ze jaar vesligde vader zich te Dokkum 
en was te arm om mij iets te lat,en leeren waaraan 
geen directe \',erdienste verbonden was en wij Waren 
bli] dat ik ter plaatse in een boekhanclcl kon worden 
geplaatst, waar mijn werk bestond in elken dag tijd;
schriften (Standaard, Heraut e.a.) in, en o'ok' weI 
een uur loopen buiten Dokkum, rond te bezorgen 
voor het loon van vijfentwintig cent per week, daa,r;
bi] schoenen en koperwerk' poetsen, alles glimmend 
en stofvrij houden, allerlei booclschappen doen 'en 
in de winkel oppassen met streng verbod o.Ie maar 
cen 'minuut te gaan zitten. 

Toen het tot ons doordrong, dat ik met dit vele en 
vene loopen, meer aan klompen en sokken afliep 
dan ik verdiende, moest ik voor dit baantje bedan
ken en was zoo gelukkig bij een korfmaker tel' 
plaatse geplaatst te worden, als snoeier, voor vijftig 
cent per week, waarmee wij zeer gelukkig waren. 

Op 14.-.larigen leeftijd begon ik met wat handel te 
venten, waarmee.ik de eerste jaren doorelkaar zoOr 
wat f 1.- a If 1.50 per week' verdiende. 

Van 16 tot 19 .laar kreeg iIe het met m\jn handel 
zoover met m~in verdienste. dat mi.ln vader en ik 

ns hiervan behoorlijk konden redden; in elk geval 
voldoende voedsel en kleeding konden k'oopen; een 
weelde welke iIe v,oorheen nog niet had gekend. 

aarna in militairen dienst en toen? la, toen heb' 
ik' een sprong gewaagd, waarover ik mij later steeds 
elf heb verwonderd ov,er deze driestheid. 

lk gaf mij in den winter van 1897'- '98 namelijk op 
als "oudste" op de haringvloot te Vlaardingen; op
komst Maart 1898. 

Nu dient men te weten, dat, wou men zich in dien 
ti]d laten aanmonsteren als "oudste" ,op ,een haring
v100t, men eerst een jaar moet hebben gediend als 
afhaler, clan een .laar als reepschieter, daarna een 
jaar als .longste en in het vierde .laar pas eerst 
als oudste en daarna als matr.oQiS. 

oals gezegd, soUkiteerde ik brutaal weg als 
udste en gaf op dat ik reeds jaren had gevaren, 

wat niet heelemaal gelogen was, daar ik' vroeger 
reeds als schippersknecht opeen turfs~chip' had 
dienst gedaan. 

lk wercl aangenomen op correspondentie en trok 
in Maart 1898 naar Vlaa.rdingen om mij te melden 
bi]' de Reederi.ll Warnekke, kapitein P. Vrij.Jand, 
schip Vlaardingen 19. 

Toen ik voor 't eerst deze groote vloot van 
schepen zag met al hun ingewikkeld tllig, touw en 
netwerk - wat een oudste van A.Z. moet kennen, 
behandelen en in nood herstellen - stoeg mij de 
schrik weI om het hart; bO\-endien moest iecler 

p zoo'n schip zijn benooc1gdei uitrusting meebren
gen, zooals stroozak', oliekleeren, bizonder onder
goed enz. 

Terwijl allen hiermee kwamen aandragen, bezat 
ik hiervan niets en had geen geld om het aan tCi 
schaffen; na veel gebedel, gezbek' en betoogingen 
gelukte het mij ein~elijk bij' een paar Vlaardingsche 
winkeliers het noodigste op de pof los te kri.lgen en 
was hierdoor, wat dit betrof, zeevaardig. 

Bi]' het in orde maken op het schip trof het mi.ln 
medeoudste en matrozen, dat ile' alles zoo onwetend 
en onhandjg aanpakte, net of ik nog nooit eell, 
Logger had gezien, wat natllurlijk ook zoo was, enfin 
de \Tolgende dag reeds kozen wij zee met een vloot 
\-an 27 schepen, en waren's avonds al een heel eind 
de Noordzee in, toen cle kapitein mij bi.l' zich riep 
en mij vroeg waarom ik sommige werkzaamheden 
zoo ic1ioot aanpakte; toen \'oelde ik dat het tijd werd 
mi.l zelf in mi.ln ware kwaliteit als zeeman voor te 
stellen en zeide: kapitein, ik heb nog nooit dienst 
op zee gedaan, maar wanneer U mij genadig wilt zijn 
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door eenige tijd geduld met mij te hebben, zal il<' 
mijn leven inzetten am zoo spoedig mogelijk te 
leeren volbrengen, wat van mij geeischt wordt. 

Wat hierop volgde, wensch ikl voor geen gaud 
weer mee te maken; de man, kapitein, werd wit en 
blauw tegelijk', zag mij sprakeloos, als door de 
bliksem getroffen, aan en kon in de eerste vij'f 
minuten geen woord uit b'rengen. Zij'l1 eerste WOOl"'
den hierop tot mij luidden: Vent zeg je hier de waar
heid en durf je dit te bekennen, nadat het onmogelijk 
voor 'Ons meer is am terug te keeren am je aan wal 
te zetten en je aan de Justitie oV:er te leveren; gal 
onmiddellijk uit mijn gezicht weg indien je niet 
wenscht, dat ik je persoonlijk zoo overboiOlrd gooi. 

Welnu het was voor de man oak weI am razend 
te worden, aangezien elke opvarende zijn eigen werk 
en post had te v'ervullenen niet gemist of vervangen 
kon worden. 

Vvelk een verschrikkelijlke eerste paar dagen il< 
had ,door te mak'en, zoowel van de tijde van kapitein 
en stuurman als van alle andere opvarenden, is 
ondenkbaar. Ze voelden het allen .aan alsof ik met 
hun had gespot en het viel mij nag mee, dat ze mij 
nag duJ.den, eten gavenen met op de een of andere 
manier buiten boord werkten. 

De tweede dag riep de kapitein mij' weer bijl zich 
en zeide 'O.a., als je wist vent in welke ongelegenheid 
'jeons door je smerige daad hebt gebracht, dan 
hing je je zdf aan een der masten op, maar dit veI'j
zeker i1~ je, je verdient geen cent, doet wat je gelast 
wordt en bij' ons eerste weer aan W'al komen, zullen 
we eens zien, hoe 'je birutale streek te betalen. 

lIe was d'Oor ,deze p'ijnlijke eigen schuldige to.estand 
diep geknakt, doch antwoordde nag: kapitein over 
eenige tl]d 'zult' u mij beter kennen. 

Ik trachtte nu door aIle daden mijn mede ouclste 
voor mij te winnen, om van hem ten spoedigste 
mi]n werk te leeren, was voor ieder aan boord zoo 
vlug en gewillig als een hond, waardoor hun aller 
stemming reeds binneneen week' tij,ds geheel tegerr" 
'O,ver mij, was omgeslagen en ~ij mij allen mijn werk 
hielpen leeren, zoodat ik reeds binnen 14 dagen 
veeI dingen evengoed kon als mijn colIega oudste 
en toen wi] na vier eneen halve week', geladen met 
een rijke vracht haring, weer in Vlaardingen binnen 
kwamen, werd geenenkele klacht hij het hestuur 
der reederij tegen mijl ingediend, kreeg ikI mij'n 

volle loon als oudste, f 8.- per week, plus vangs~
procenten, uitbetaald en kon mijn pofschuld aidoen. 
0, wat was ik gelukkig. 

De zde en latere reizen met Vlaardingen 19 zijn 
voor mij weI de aangenaamste tijden mee van mijn 
leven geweest; ik' werd door aIle opvarende coIlega's 
alsook' door stuurman en kapitein, met aIle vOOll 
komendhe~d behandelden geeercl, wat ook o.a. bleek 
uit volgende gevallen. 

Onze kapitein noemde zich Gereformeerd, onze 
stuurman meende AtheIst te zijn, de overige bie/
manning behoorden tot verschillende kerkelijke 
richtingen. 

Nu kwam het in onzen vrijen tijd aan boord nag 
al eens voor, dat er verschil van meening over 
gods.dienstige begrippen ontstonden, welke soms' 
nog al wat hoog Iiepen, vOOjral tusschen k'apitein 
en stuu,rman. 

Nu scheen men opgemerkt te hebben, dat ik' mij: 
toen reeds ernstig met godsdienstige vraagstukken 
had b'eziggehouden, welke steeds beslag o,p mij 
legden. 

In gelukkige tegenspraak met mijn overmoedige 
afkeuringswaardige 'daad van aanmonstering, scheen 
mijn mo,reel leven, voorbeeld en daden aan boord, 
toch zulk' een !houding hi} hen hebben doen ontstaan, 
dat ze in mijl 'een soort autoriteitje in zake gods-· 
dienstige prob~emen meenclen te zien en beriepen 
zich steeds bij genoemcle heftige geschillen op mijn 
inzicht en gevoelens, wat veeltijds als doorslagJ
gevend werd aanvaard, waarcloor de geestelijke 
storm werd gestiLd. 

Bi]' het einde cler laatste reis deed de kapitein mijl 
weten, dat hi] over mUn werk dusdanig tevreden 
was, dat hij hoopte mijl het volgende jaar op zijnl 
schip als matroos te mogen begroeten. 

Bi] het afmonsteren had ik, in ruim een half jaar 
ti]ds, f 190.- netto in mijn zak, zat goed in de klee
ren, was van I 16 tot 140 pond gegroe~d, £link 
en gezond, waardoor ik mij toen gevoelde als een 
heele Piet in boones. 

Daar ik door het financieel te hulp komen van 
mi]n vader en zeer behoeftige veridere familie, spoe
diger idoor mijn £19°.- was dan ik mij had voor
gerekend en ik van Nay-ember tot Maart weinig kon 
vel'clienen, trok' ik' in dien winter voor melkknecht 
naar Duitschlancl, wat tot gevolg had dat ik clit tot 
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miJn 25ste jaar hcb volgehouden en aldaar £link 
verdiende, daar ik meestal de zwaarste diensten aaIll
naIn, een stal zelfs waar ik 32 stuks koeien alleen 
mollC en verzorgde, waardoor ik soms tot f 65.
per maand verdiende met beste kost en verzorging. 

Waar ik eehter oolC mijn vader had te verzorgen 
en arme familie mijn hulp vroeg, had ik op mijn 
25ste jaar niet meer dan pl.m. f [00.-, met welk 
bed rag ik in het huweIijk trad met mijn heelen nog 
bezittende vrouw, die toen ook lOowat hetzelfde 

~ 

spaarduitje ha.d, met welke [, 200.- wij in Ensehede 
ons huwelijk inzetten en begonnen we met con£eetie
artikelen te EnscheM en omgeving op de markten 
te staan, 't welk wij pl.m. 20 jaar hebben volge
houden. 

Buiten Enscheele bezochten wij elke week ook de 
omliggende markten, zooals Almclo, Losser, Hen,~ 

gelD en Haaksbergen, waarbij afstanden tot 18 km 
ver; reden 's morgens zeer vroeg met paa,lrd en. 
wagen weg, stonden tot afloop op de markt, v,enten 
daarna ter plaatse en kwamen meestal 's avonds zeer 
laat thuis, waarna mijn vrouw nog eten moest be
reiden in den tijd dat ik de wagen mocst uitpakken 
en v{)or de volgende morgen moest b~ipakken. 

In de pl.m. 20 jaar dat wij' dit hebben gedaan, 
geloo£ ik niet dat wijl ] 0 keer zijn thuis gebleven, 
n{)eh om koude, sneeuw, regen of hitte. 

Daar wij' voor ons zel£ zeer zuinig lee£elen - boe
ken van al die 20 jaren, waarin wij elke uitgaaf nOr 
teerden, laten thans nog zien, Idat wi} ens in al elien 
ti~d doorelkaar gered hebben met f 10.- per week, 
alles inbegrepen - konden wij in die 20 jarelnj 
een lief sommetje overleggen met het oog op onzen 
auden dag, terwiji wij toch nooit sehriel tegenover 
behoe£tige familieleden, vrienelen, kennissen of kerkl
instellingen zijn geweest, daar ook thans nag uit 
bovenvermelde uitgavenl-boeken blijkt dat wijl voor 
deze ,doeleinden zeker weI de tienden van onze 
winst hebben geofferd. 

Op vurig verlangen van mijn vrouw en mede op 
advies van doctoren, hebben wij ons zaakjc in 1922 
te Enschede aan kant gedaan en ons in onze ouele 
geboorte en woonplaats Dokkum geV'estigd en zijn 
daar een schoenenzaak begonne.n, welke v,ana£ 1922 
tot 1929 tamelijk florcerde, maar waarmee wij van 
af '29 tot '35 met de hardste arbeilelen groo1tst:e 
zuinigheiel, niet konden verhind,eren. dat wijl in die 
crisisjaren bijna alles weer verloren wat wij in 

Enschcdc hadden o\'ergespaard. 
Wat onhoudbaar kopbreken, slapelooze nachten, 

onmogelijke \'oornemens ,en daden ons deze achten
uitgang bezorgd hebben, is niet te ge.looven. 

In 1936-1938 scheen het dat onze achteruitgang 
in zooverre tot s taan kwam, dat onze uitgaven weer 
door de verdienste gedekt konden worden en was 
alles klaarblijkelijk wel weer losgeloopen, ware het 
niet dat wij einde '37 genoodzaakt werden plotseling 
een [2-jarig b'estaande I st.e hypotheek van f 3000.'. tegen een r,ente van 7-71/2 pet. moesten aflossen en 
brengen op een I ste van f 2000..,-; kosten hiervoor 
maar even f 1°5.-, waardoor wij plotseling f 1100.
uit onze zaak moesten forceeren en hierdoor telkens 
met een tekort van f 300.- a f 500.- mo-esten 
worstelen en ons een onsolieden naam bij de leve
ralleicrs bezorgde en yeel geld kostte door telkens 
duur te leenen, voorbeeld? - Ziehier: 

Wi) leenden bij een bankje hier ter stede, waar 
ook ons r ste nieuwe hypotheek van f 2000.- ge
plaatst was, voor een tijd van drie maanden f 300.-, 
wat ons kwam te staan op 10 pet. kosten en rent,en 
en dat in r 938, toen geklaagd werd dat de rente tot
° % was gedaald, Deze klagers weten de weg niet 
lOoals b.v. Banken om r ste hypotheken voor 7 pet. 
en leeningen voor r 0 pet. af t.e sluiten. 

Nu bestond er eehter ,een saneeringSl-erisiseomite, 
tot hulp \ 001' bijlOnderc noode'1 van den middenstand, 
waarbiJ men b.v. in gevallen als de onz,e, in zooverre 
kon worden geholpen, dat men dooreen geldelijk 
voorschot uit tijdeIijker.. nood werd geholpen en zich 
zelf weer kon redden. 

Dit comite had z'n kantoor te Leeuwarden. Tot 
viermaal toe verzoehten wij bij dit eomite met stGl\
pels uitleg en boekenpaparassen om hulp in de 
varm van een tweede hypotheek van f 500.-, a£ te 
lossen in termijnen binnen drie jaar, waarin we 
duidelijk konden aantoonen dat, terwijl ze er geen 
cent bij konden te kort komen. ons hiermee geheel 
uit grooten nood redden en wii hierdoor weer jalren 
rustig verder konden, aangezien onze boeken nit
wezen dat wij niet meer aehteruitboerden, tot hun 
zekerheid nog een eigen vrij bezit konclen aantoonen, 
't welk echter ook zeker gehee 1weg zou raken wan
't welk eehter ook zeker geheel weg zau raken 'Wan
neer wij niet werden geholpen, claar clan ons failliet 
eker moest volgen. 
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ot driemaal toe werden wij, door accountants 
van genoemd Crisis-ComiteS bezocht. V renlang boe
kenonderzoek en biechten, waarbij ze van de waar
heid onzer voorstelling overtuigd werden; maanden 
wachten, steeds nieuwe hoop, teleurstelling, weer 
nieuwe hoop, nieuwe voorwaarden voor de hulp, 
weer mis, wachten, hopen, spanning tot krankzinnig 
wordens toe, hoe langer hoe vaster met wissel'.;, 
totdat het kaH niet meer uit de put was tc redden; 
ulke maatregelen volgden welke ons gehcel ruineer

den, ons ook nog van ons laatste kleine bezit be
roofden, waardoor weI niemand meer een cent van 
ons te vorderen had en alles en iledereien betaald 
werd, maar waardoor wij na cen \ ij ftigj arig eerzaam, 
uiterst zuinig, zeer hard werkend leven. ik op 62
jarigen leeftijd, met 2 ziektekwa1en, mijn vrouw 
67 jaar, op onzen ouden dag zander cen cent in
kamen, rente of ondersteuning, overgieleverd WOl'

den aan de paar gulden armcnsteun te ontv,angie.tL 
uit genade, zander eenig recht. 

Ontzettend einde, terug tot het l,even der eerste 
;aren mijner jeugd. Jouw leven lijden Moeder. 

RAADSEL-HERSENENKWELLERIJ. 

Vit de geheel naar waarheid beschre~'en, voren
staande levensschets, zult V tot de oonclusie mO'eten 
kamen, dat: 

Wij in 50 jaar geen dag hebben geluierd. 
Wi] 50 jaar lang zeer zware en meestal nuttige 

arbeid hebben verricht. 
In 50 jaar nooit aan cen week vacantie hebben 

gedacht. 
Geen overdaad hebben gek'end of genomen. 
Van wat we met zeer zwaar en soms te veel werk 

hebben verdiend, ruimschoots hebhen meegedeeld 
aan hen welke onze hulp nooclig hadden. 

Meenen, zo,oveel mogelijk getracht te hebben, eer
baar en onergerlijk te lelren; hiervoor kunt U, van 
allen die ons leven hebben gekend en van aIle auto
riteiten uit de plaats onzer inwoning, de beste m
formaties krijgen. 

Welnu: Volgens zeen'eel Orth. Rechtsche leiders 
hebben bovenstaande levens, zooals wij, op hun 
ouden -onverzorgden dag geen recht op cen pen
sioentje, maar moeten met hun o\'erwerkte ziekelijke 
lkhamen, door bedelen, of door een paar gulden 
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kcrkJ- en armbestuursgenade hun bestaan voortslepen. 
erwij1 de duizenden van hen, welke door de goede 

positie van hun ouders in staat gesteld zijn zich te 
ntwikkelen tot het beslagleggen op aUe staatS!- en 

kerkelijke baantjes, betaald met vaste, zekere, min 
of meer zware tractementen, oak nog wettelijk recht 
hebben op vette pensioenen. 

Wie lost dit raadsel voor onze arme raderh~rsen' 
tjes op? 

Aan Zijlne Exoellentie Minister 
Pm!. Dr. Slotemaker de Bra'ine. 

xcetlentie! 
In cen rede, door V gehouden te Leeuwarden, 

Vaal' de j.l. 2de Kamerverkiezingen zeidet Gij zoo 
absoluut zeker: Een pensioentje voor ouden van 
dagen komt er nooit... 

Excellentie! wij hebben meerdere geschriften van 
U w hand in ons bezit welke wij destijds mct winst 
voor ons leven lazen. Wij hebben openbare spreekJ
beurten, door U gehouden over sociale en econo,
mische kwesties, bijgewoond, waarbij. wij zagen dat 
stoere kerels tot tranen toe bewogen werden en 
waarvoor wij God dankten, omdat wij toen meenden 
Vw sociaal hart te voelen kloppen voor armen en 
verdrukten. 

Wi] wilden dat wij' U iets konden laten voelen 
van de diepe schok en teleurstelling b'ij veler onzer 
vcrwekt door U \V hard en oj. onchristdijk woord: 
11<o,oitJ 't welk zoo ruw b'ij ons ingreep, omdat wij 
c1it van U (-onzen Rufus) moesten hOOJ'en. 

Excellentie! Het grieft ons diep, te weten dat met 
Uw wiI en medewerking, np,oit geen gerechtigd pen
sioentje voor onverwrgde Ouden van Dagen komt, 
al wordt hun leven nag zoo -ondragel~jk; maar ge
lukkig wcten 'W'ij dat Gods wil en weg, oak hierin 
hooger zijn dan de Uwe en oak' Gij slechts een 
mensch van den dag zijt, welke niets over toekomst 
of nooit hebt te beschikken; en wij zijn er zeker 
van dat U w standpunt ten opzichte van verzorging 
an Ouden van Dagen verne s~acn.t van de wit en Fuji 

K,oninluijk Gods. 

elukkig dat wij in den laatsten tijd, oak uit de 
leiding van het Chr. Hist. Kamp, heel wat christe
.lijker en menschelijker klanken in deze zaak mogen 
beluisteren. 
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niet dan gaat dat land ten gronde, want geen landII. 
staat economisch sterker dan juist Nieuw Zeeland 
met zijn gunstigste arbeidswetten van de geheeleHoewel wi] begrijpen dat wij te veel van het ge

dulcl der lezers hebben gevergd door in groote wereld. 
li]nen een blik op ons leven te hebben gegeven en 
over datgeen wat tot onzen ramp heeft geleid, meen
den w.ij dit te moeten geven, voor het doel de,z,er 
brochure, ook mede, am te doen uitkomen, welk 
een onhoudbare strijd duizenden kleine midden
standers moeten voeren en welk een vreeselijk eind
lot velen hunner, na een geheel leven van grootste 
eerbaarheid wacht en in deze maatschappij gedoemd 
worden hun laatste levensjaren door een b'eetje 
harde hulp en genade van Armbestuur of Kerk: ,l'
voort te sleepen, waarin vooral ons lfand blij de 
meeste andere landen zich zoo bi.Jzonder ongunstig 
onderscheid, terwijl vde va,n ODZe woordvoerders en 
leiders, ons nog telkens durven toevoegen, dat het 
oak voor ouden va,n dagen nergel1.6j zoo g,o.ed en. 
heertijk is te le\ en dan in ons N ederlan.d. Vaor deze 
leiders en woordvoerders is dit zeker waar, maar 
voor ons??? 

Wi] hebben met veel moeite, door veelzijclig en 
abjectief onderzoek, bij bevoegde personen en in
stanties getracht te weten te komen of dit op waar
heid berust; wij kunnen thans met feiten bewijzen, 
dat de voorstelling, dat het in geen land beter is als 
in ons land, "ten opzichte van verzorging van 
ouden van dagen", alleen maar aantoont: of .cen 
gruwelijke spot met hun ked, of cen schandelijke 
onkunde hiervan, doordat ze, zelfs tot ministers toe, 
nooit het Iced en lijden onder ouden van dagen zien, 
noch wenschen te zien en hiervan zoo weinig mog6
E]k notitie ,nemen, om niet in hun doel en goede 
positie hierdoor in onrust te worden gebracht; want 
met feiten is aan te toonen, dat het in geen enkel ge
cultiveerd land ter wereId slechter met de verzorging 
van ouden van dagen gesteld is dan juist in ons 
land. 

In Duitschland en Halie in elk geval niet slechter. 
In Rusland, Engeland, Scandinavische en andere 
landen door wette1ijke staats- en rechtsuitkeeringen 
oneindig veel beter. In Nieuw Zeeland ontvangt elk 
een boven de 60 jaar 78 pond sterling, d.L pl.m. 
f 700.- per jaar (maar hiervoor wO'rclt Nieuw Zee
land dan ook socialistisch geregeerd, de minister 
van Sociale Zaken is een Bellamyaan) en zeg nu 

Wat men echter nergens ter wereld vindt (en 
r.op leggen wit) de volle nadruk) is de vernederen· 

de \ oorstelling, welke door cen groot gedeelte der 
Rechts-Orthodoxen en in het bijzonder de Anti
Revolutionairen ons Yolk goed worclt ingehamerd, 
nJ. dat ouden van dagen, die van elke uitkeering 
verstoken zijn, geen reckt op een pensioentje hebben, 
maar van meclelijden en genade hebben te leven, 
en deze stuitende voorstelling wordt, vooral dolOlr 
de Anti-Revolutionaire pers, telkens gepropageerd, 
tot grie\'ende vernedering der ouden van dagen. 

m welke verschrikkelijke redenen deze "positicf 
christelijke menschen" hierdoor de ouden van dagen 
meenen te moeten vernederen en zich zoo wreed 
tegenover het bestaansrecht der ouden van dagen 
stellen, moest onbegrijpelijk zijn, daar tach logisch 
vast moet staan, dat menschen die op hun ouden 
dag geen recht op uitkeering \'oor hun bestaan heb
ben, oak geen recht op het le\-en zelf meer hebben, 
waardoor het wenschelijk en noodzakelijk' lOU zijn, 
deze behoeftige ouden, door een wet, het verdere 
leven onmogelijk te maken; wat voor velen hunner 
oak werkelijk veel genadiger en gewenschter zou 
iJn dan te worden overgeleverd aan de wreede, 

schriele, wisselvallige en misselijke barmhartigheid 
van kerk en armvoogdij. Overdre\'en? Zoo? Denk 
u dan eens in, dat wanneer twee ouden \'an dagen, 
man en vrouw, van f 4.- a f 5.- per week moeten 
levcn, waarvan eerst al f 2.- a f 2.50 huur af mod, 
moet hun bcstaan dan niet zoo zijn, dat ze snakkend 
naar cle verlossende doocl uitzien? 

Wanneer deze woorclvo-erclers, machthebbers en 
goed verZOrgclen van heden, straks door een oorlOig, 
revolutie of omwenteling eens van Leiders "Lijclers" 
worden en ze door een van hun beginsels, vijandige 
regeering, op hun ouden dag met f 2.- a f 3.- per 
week werden afgescheept met het bevel, dat ze 
dit nag in;d ankbaarheid als een genade hadclen te 
aanvaarclen. wat clunkt u Leiders en goedverzorg, 
den van heden, zoudt ge clan van Anti-Revolutionair 
niet een beetje Revolutionair worden? En niet 
stiekum je best doen om zulk ·een regeering omver 
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te werpen, ten-einde in U w vroegere doen hersteld 
te worden? 

Maar neen I hoewel het thans door velen heel 
natuurlijk gevonden wordt, dat tienduizenden van 
de eerbaarste hunner medemenschen thans hier 
inons land zoo onder hun moeten lev.en, ZOIO( ge
looven wi] niet, dat er ooit een voor hun z.g.n. 
goddelooze rege.ering zal ontstaan, die hun zoo 
schriel op hun ouden dag zal behandelen als thans 
inons land wordt toegepast, om reden dke, voor hun 
z.g. "goddelooze" rege.ering van het beginsel uitgaat, 
dat elk mensch, tot zijn dood toe, recht heeft op 
een behoorlijk lev·ensbestaan. 

In welk een krankzinnige, verblinde wereld leven 
wij tach? Aile openbaringen op maatschappelijk, 
kerkelijk, economisch en politiek gebied ITloekt en 
spot met aile recht, rede, levenswaaJ1den en geboden 
Gods en ide ma.ssa woidt gesuggereerd dit ook nog 
te verheerlij-ken. Wanneer de demogogische leugen 
wordt verkondigd dat het, ook voor de behoteftige 
ouden van dagen, nergens zoo goled is als in on;s 
land, wordt dit door de domme, .onnadenkende 
verblinde massa, nagewauweld ·en verheerlijikt en dat 
terwijlellkeen, w,elke zien wil, kan zien dat duizenden 
van onze ouden van dagen in ons land half en soms 
bi]na geheel van gebr.ek en ellende omkomen en 
slechts zooveel van armbestuur ontvang.en, dat soms 
op 't nippertje wordt voorkomen, dat ze letterlijk 
van honger en koude sterv·en, opdat daardoor de 
schandelijkste daden niet t,e veel in openbaar licht 
komen. 

En is het nu niet raadselachtig verbijst,erend en 
om te huilen, dat het nu juist de positie£ chriselijke 
regeeringen, bijzond,er de A.R.-menschen zijn, die 
zich steeds opnieuw met woord ·en daad verzetten 
tegen elke opheffing der materieele ellende der 
ouden van 'dagen en dat, terwijl de meesten dezler 
stumpers in dagen van verkiezing,en hun gekromden 
rug nag krommer loopen om %k nog te kiezen hen, 
die hun dit leed mede aan doen? Terwijl deze stak
kerds niet willen inzien, idat ze door hun stem mede 
konden helpen kiez,en een regeering, welke hun 
direct een rechtspensioentje zou bezorgen. 

De onbegrijlpehjke mentaliteit dezer stumpers, 
moeten wij oj. niet in 't minst hierdoor v.erklaren, 
dat ,de kerk, met hun onber,ekenbare machtige in
vloed, eeuwenlang heeft bijgedragen door hun pre
18 I. 

diking dat deze God- en menschon~:ee!e~de toestan
den de wil \·a.n G·od waren en dat w'l]llnerm hadden te 
berusten en de v.ereHening tot hiernamaals moest 
worden afgewacht, 't welk vde der Prot. Orthodoxe 
theologen de massa trachten t.e overtuigen met den 
Bi]bel 

De navolgelingen der R.e£ormatoren, van Luther, 
Calvijn e.a. dringen er bij het volk op aan aen Bijbel 
te lezen en teonderzoeken, maar laten weI ter dege 
hi] die raad uitkomen, dat zulk moet worden g,edaan 
onder leiding en voorlichting van hun theolog.en, 
aangezien de leeken an-ders den Bijbel niet kunnen 
verstaan, waardoor ze kunnen zorgen, dat bij ·ern
stige leekenonderzoekers de kracht der waarheid, 
welke dit bijbelonderwek bij de leeken teweeg brengt, 
zoonoodig krachteloos kan Wlorden gemaakt, c100r 
den Bijbel naar hun wit en stels.el te verklaren en 
door hun geestel'ijke jurist.erij, den zin van den Bijbel 
z.oodanig te verdraaien, dat precies het tegenoverge
stelde uit den B'ijlhel wol rdt\'.erstaan, dan de zin 
des Bijbels. 

Ook wij raden ieder aan den Bijhel te onder
zoeken, maar dan onbevooroorde.eld, olbjectief en 
nooit uitsluitend en aIleen onder leiding van een
zi~dige orthodoxe theologen, zander dan meteen qok 
kennis te nemen van de uitleg van z.g. afwiJkende 
theologen, en wanneer leeken met een gezond stel 
hersens, die ev·enals wij streng-orthodox zijn opge
voed, dit onbevooroordeeld doen, dan zal hun ge
zichtskring ten opzichte van den Bijbel, heel wat 
ri]ker, dieper, ve.elzijdiger en bevredigender zijn. 

Bi] het onderzoeken d·er werken van z.g. afwijken
de thealogen, b.v. o.a. van de wereldberoemde ortho
doxe-theologen: Sta,nly Jo.n,es en Beverly NichoMs. 
De groote Vrijzinnige theoloog ·en daadchristen, 
Pfloj. Dr. Albert Sclzweitzer en op economisch ter
rein o.a. Uptmz Sink'taer en vooral de werken van 
den ziener en pro£eet Bellamy, verblijdt en bemoe
digt het ons ten zeerste, dat deze allen en op gods:
dienstig en op economisch,-sociaal gebied, zoozeer 
juist ons gelaof, streven en gedachten vertolken. 

Oak in de werken en het streven van z.g. Monis.
ten, Athelsten, woals b.v. Spinoza, Multatuli, Niet
sche e.a. worden groote waarheden gevonden waar
mee wij onzen winst kunnen doen. 

Mogen wij voor het verdere doel dezer brochure 
een enkel gezegde van Multatuli aanhalen, uit z1ijn 
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VIIde bundel Ideen, bIz. 167, hetwelk Iuidt als voIgt: 

"Werkelijk wreed is het ziekeIijkl-sentimenteel ge· 
knutsel dat onder voorwendsel van armen te voeden, 
de armoede door haar stelsel in het leven laat". 

En van Nietsche uit zijn IIde boek der hoogere 
waarden: 

"De christenen hebben nooit de handelingen in 
practijk gebracht welke Jezus hun Ieerde, en het 
onbeschaamde redekavelen over "rechtvaardiging" 
door het geloof, en haar hoogste en eenige b~

teekenis, is slechts het gevoig daarvan, dat de 
kerk, noch de moed, noch de wil had, de werken 
te doen die Jezuseischte." 

Wat is de leer en wat Z'ijn de werken we1ke 
Jezus leerde en eischte? 

Het duideJijkste, afdoencle en voor elk verstaan
bare antwoord hierop is weI deze: 

God lief te hebben boven alles en onzen naastl6 
als ons zelven. 

Jezus zegt dat dit het flundament, de kern, hetj 
kenmerk van A-Z en de vervulling van het geheel' 
evangelie is, van wet .en Profeten. 

Naar deze uitspraak, deze norm, deze leer, dez·e 
houding, zal elk mensch geoordeeld worden, wat 
w~J zeer duidelijk zien in Matth. 25, verzen 31 -46.' 

Wij dienen hierbij weI ter harte te nemen, dat 
het ware kenmerk van God liefhebben, zich open
baart in het liefhebben van onze naaste: zie Johs. 
2 vers 9-12, Johs. 3 vers 14, Jac. 1 vers 27 en 2 
vers 13- 17 en tallooze andere plaatsen des Bijbels, 
welke allen duidelijk aantoonen dat er geen liefde 
tot God bestaat, lOnder naastenliefde, terw1ijl de 
Bi~bel telkens Iaat zien, dat deze naastenliefde ge.,. 
grondvest moet ziJn, voortspruit en zich openbaart 
in het doen van Recht en Oefl,echtigheid, tegenover 
den naaste, en dat het onthouden van het recht aan 
den naaste de gfioiO,tste schuld en zonae is welke 
een mensch kan doen. 

Dit zien wij duidelijk de geheele Schrift door 
en komt doorslaggevend, voor individu. kerk en 
staat, zoo b~jzonder duidelijk en ernstig uit in 
Jer. I vers 10-74, waarin wij zien, dat elke gods.
dienstige handeling, alle \'tome offers, elk bidden, 
absoluut zjnloos en zelfs zeer lOndig b'ij God is, 
wanneer dit niet gepaard gaat met het doen van 
Recht en Oereclitigheid tegen onze naaste, naar 
norm en op grondslag van de naaste et/!en toeI te 
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hebben dan ons zelven, dus van harte te wenschen 
en met geheel uw wil en kunnen, mede te werken 
dat uw naaste het zelfde goede ontvangt w.at ge 
voor u zelf begeert, wenscht en bezit. 

Dit is Gods zeer uitdrukkehjke wilen het wezen 
van de leer van Christus en hiermee heeft God geen 
onmogeliJkheid van ons geeischt maar heeft hiervoor 
de volle mogelijkheid direct in zijn schepping gc.
legcl, door de aarde zooveel te laten opbrengen, 
dat nog Mlel drie maal lOoveel menschen als er thans 
zoiJn voldoende kunnen leven. 

it nu zoo zijnde, komt bij elk nuchter denkend 
mensch de verbaasde vraag op, hoe en waarom 
komt het dan tach, dat er door het grootste g~
deelte der menschheid nog zulk een gebrek wordt 
geleden? 

Doen wij deze vraag aan Orth,,-Chr. menschen, 
dan wordt er direct automatisch door allen als in 
koor geroepen: dat komt door de ZiOinde en ,ovel(
treding van Gods geboden. 

Ons inziens hebben er in vele eeuwen weinig of 
geen zinnen van zulk een groote waarheid bestaan 
waarmee echter meer kwaad in de christelrijke 
wereld is gesticht als deze waarheidszin, welke te 
pas en te onpas is misvormd en verdraaid tot de' 
meest schandelijkste ·en walghjkste leugen. Deze 
in wordt misbruikt tot een stopwoord en damper, 

vaor en tegen elke goede en urgente actie, rede en 
werking des Heiligen Geestes; z'ij wordt gebruikt 
voor verschansing, waarachter elke kwaadwillige, 
luie en domme wegkruipt en z'ijn zondig talent be
gravend. z'n geweten tot zwijlg.en brengt en nog wlel 
,op een manier, alsof wijl nu hierdoor van G.ods.wege 
geroepen en gedoemd zijn onze voor al onze luie 
zondcn door deze waarhcid lekker te dekken en 
hierdoor \ rij zijn van de zonde te bestrijden. 

Wat toch een vreeselijke verdraaii'ng van Gods 
bedoeling; want 0 mensch, Gods Geest laat het 
u weI anders en beter gevoelen en ook de levens
feiten leeren u een andere roeping toepassen Opl 
deze waarheid; zie de dagelijksche practijk maar 
b<iJ u zelf; immers ziekte, tegenslagen, aIle el1ende 
en dood komt door de zonde, maar in deze ge~ 
vallen legt gij u, als ze u treHen, toch niet lijdelijk 
neeI', dan loopt ge tach naar den dokter of ste1'tl 
spontaan aUes in actie am aan al deze narigheden 
te ontkomen? Dat is tenminste uw gezonde natuur
liJke roeping en plicht. 
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Welnu deze actie v'an verzet tegen z onde, kwaad 
en onrecht behooren wij op elk terrein des levens 
te voeren, vooral ook op muatschappdijk, kerkelijk, 
economisch, sociaal en politiek terrein, met hun 
gruwelijk onrecht en onnoodig lijden, zooals wij dit 
thans om ons heen zien, dat terwijl onze aarde vol
op voor allen voortbrengt, het grootste gedeelte der 
menschen gebrek en kommer moeten lijden, aan 
behoeften welke \'OOr milliarden worden vernietigd. 

En moeten we zulk een toestand Ejdelijk besten
digen met de dooddoender dat komt door de zonde? 
En dat enkel en aileen om het God en menschont
eerende kapitaalen winstsysteem in stand te houden, 
ter wille van hen, welke ten koste van groote 
ellende van 3/i del' menschheid, geld, eer en heersch
zucht najagen, waardoor een zee \'an rampen over 
ons W ordt uitgestort, terwijl groote economen iOns 
onneklaar aantoonen en Gods schepping ·en wil ons 

laat zien, dat al dit vreugdeloos leven en lijden ab
soluut niet noodig is. 

En is het niet om van binnen te huilen en am 
wraak schrceuwend, dat een deel cler kerk en som
mige harer dienaren veeltijds aan de spits hebben 
gestaan om dit vervloekte kapitaal en winststelsel 
in bescherming te nemen en cloor hun macht ge
tracht hebben dit in stand te houden, en soms niet 
hebben geschroomd God, Bijbel en leerstellingen 
te misbruiken en te \'erdraaien tot onderdrukking 
van het beste deel der menschheid, tot hun eigen 
verderf en zeker zeer toekomstige g-roote val en 
rechtvaardige straffen Gods. 

Het bijbelwoord: "de rechtvaardige komt om en 
er is niemand die het ter harte neemt", is nooit 
van accuter kracht geweest als thans, vooral voor 
de onverzorgde ouden van dagen in ons land en 
wanneer wij dan, Code zij dank, in den tegenwoor
digen tijd zien, dat God bezig is zijn vergel:dende 
Gerechtigheid over deze zonden van kerk en samen
leving uit te storten door oorIogen, geruchten van 
oorIogen, re\'01u6es enz., wat ·een noodzakelijk ge
volg van dit zondig verdorven kapitalisme moet 
ziJn, dan 'beginnen \ ele geestelijken en kapitalisten 
het menschdom op te roeren tot verootllliO'ediging 
en ,g'ebed, om afwending \'an de noodzakelijke, 
zekere vergelding Gods, terwijl ze duidelijk moeten 
verstaan, dat zulk bidden, alleen uit angst voor ver. 
lies van goud, eer, heerschzucht en goede positie, 

een walg is in de oogen Gods. Zie Jez. I en~. 

\\Tant \Vat en wie bedoelen ze met hun veroot
moediging en gebed. Hoort veler woorden en zie 
de daden en het wordt u spoedig duidelijk dat ze 
hiermee alleen beoogen om het leven in hun oude 
vervloekte toestand voort te kunnen zetten; immers 

iJ wenschen zelf niet in het minst mede te werken 
om het onrecht, waardoor deze straffen moeten ont
staan, te voorkomen door recht- en gerechtigheid 
te doen, doch trachten de armen en verdrukten nog 
wiJs te maken dat deze straffen komen doordat vele 
dezer verdrukten opstandig worden, niet dankbaar 
genoeg, te weinig hun godsdienstplichten nakomen, 
zooals kerkgaan, en hun lasten niet blijmoedig en 
dankbaar dragen. 

Wat is zonde en wat is recht in hun oogen? 
Wanneer een arme uit radeloos gebrek, zich een 

droog broodje toeeigent of met Jezus en zijn j,onge
rcn roggearen neemt en eet, dan wordt dit zwaar 
gcstraft, maar wanneer een rijke werkgevCtr het 
loon der arme verkort of een huurbaas zijn dood
arme 'broec1er, welke de huur op tijd niet kan vol
doen, op straat gooit, dan heeft hij de wet hiertoe 
tot zijn hulp. 

Wanneer een arme, na een geheele week zwaar 
werk, 's Zondags van Gods heerlijke natuur geniet 
en iets in zijn tuintje knutselt of iets verzet en ni~t 
in kerk komt, dan wordt hij tot paganist of godde
looze bestempeld; maar wanneer priesters en levie
ten den halfvermoorden broeder, door maatschappe
liJke ellende ten prooi aan den weg latcn liggen en 
wreed voorbijgaan - zie gelijkenis van den barm
hartigen Samaritaan - dan is dit dik in orde. 

Wanneer een altoos ploeterende huisvrouw een 
door overwerking ziekelijke dienstbode, een rClJde
looze middenstander, bitter en moedeloos worden 
cloor hun onhoudbare druk en met woord en daad 
naar middelen ter verlichting zoeken, dan wordt 
dit bestempeld als zondige revolutionaire opstand; 
maar wanneer deze ongelukkigen ook nog tot hun 
laatste kracht en cent worden uitgebuit en beroofd, 
door hen die der weduwen huizen opeten, dan 
Wlordt voor deze lieden nog gebo,g-en 'en worden 
ze nog geeerd en hejubeld. 

In vellOiOtmOtedigirlg b1idde.n omo.phefting van 
Oods rechtvaardige en zaker komende O'ord,e.elen? 
Maar 'vV' aar,om slaat ge hiervoor dan zelf dien weg 
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niet in welke God u wijst, als de .ecnige we,g ter 
ontkoming aan deze rechtvaardi,ge vergelcling, claar 
uw wnden na te laten en af te breken en mecle te 
werken tot recht en gerechtigheid te doen tegeno\'er 
uw verdrukte naaste, welke zonclige druk gij met 
aIle macht in stand tracht te houden am uw gaud, 
eer, heerschzucht en goede positie. 

Bidden om a/wending van Oods rechtvalardige 
·oorde,elen? Bewaar ons voor d.eze dwaling en zonde; 
wi] denken er niet aan, integendeel, wanneer de be
nauwdheid der ,',olkeren zoo groat zal zijn, dat aBe 
werkers der ongerechtigheid en mammondienaren 
in hun angst zuHen sidderen voor de dingen die 
moet,en kamen, dan juist wIlen de rechtvaardigen 
en alle verdrukten hunne hoofden opheffen, omdat 
ze weten dat Gods gerechtigheid komt en hierdoor 
hunne verJ,ossing nabij is. 

Bidden? o.ch breng niet me·er tevergeefsch offers, 
J,want wanneer gij' uw handen uitbreidt om voor 
Mijn aangezicht te verschijnen, zoo hoor Ik niet, 
maar verberg Mijn aangezicht voor u, omdat uw 
handen vol bioed zijn - Jez. I" en tranen van on
derdrukking uws naasten, uw maalti]den, uw feesten, 
uw vaeanties, uw dikke tractementen, uw tantiemes, 
uw fijne pensioenen, uw zeker renteniersleiTent.le, ver
kregen mede door directe en indirecte belastingen 
en druk der armen, zi.ln een gruwelijke aank'laeht 
tegen t~rw gebed,en en tegen uw wetten en stelsels, 
welke het mogelijk maken, dat eerbare ouden van 
dagen, na hun heele le\Ten te hebben geploeterd en 
gezwoegd, nag geen reeht op een paar gulden uit
keering hebben, doch alseen hond, een droog stuk 
br,ood wordt toegeworpen. 

Bidden om ophe.fifing van Oods fiomende ,[)lor· 
deelen? 0 .la! Zek,er, zeer goed, maar dan na<lJr 
Gods gebod en wil, op grondslag van Jez.! 1 n.1. 
eerst de zonde weg doen, bekeering des harten in 
recht en gerechti,gheid. Is deze gerechtigheid er? 
o .la, dan doen we mee, want wie zou naar were1d
rampen en menschenleed uitzien, wanneer ·de ge
rechtigheid \dtit niet absoluut vordert? Wanneer 
deze gerechtigheid er bij ons is, zal God zijn recht
vaardige straffen naiR opheffen, omdat dit op de 
reehtvaardige handelin,gen der menschen volgen 
moet en zal onze straf met Nineve nog worden 
opgeheven; maar lOolallg het onrecht, waarop straf 
moet volgen, wordt vastgehouden ,en wij met leugen 

in ,onze handen tot God naderen, zal te z ekerder en 
te spoediger het kwaad komen. . 

au de Reehtvaarclige .geen recht doen? Zou God 
geen reeht eloen aan hen die dag en nacht in lljUl1J 
druk tot Hem om uitkomst roepen, niet hooren en 
uitredden? Ik zeg uJ hijl zal hun haastelijk en zeker 
reeht doen, zoowel zijn bondsvolk, de Jaden, welke 
in de meeste landen geen enkele steen meer h6b
hen, waarop ze hun verjaagd en moede hoofd kun
lien n eerleg.gen, zoowel als alle andere verelrukten 
(:n ouden van dagen, welks leven onmogelijk en 
hopeloos 'vvorelt gemaakt. 

Verootmoediging? Bidden? Eeuwig.e beginselen? 
\Vanneer het christendom waarlijk· ·ernst had 

gemaakt en maar in beginsel de leer van Christus 
in practiJk had gebracht, elan was nooit de naam 
van socialist, communist, anarchist of fascist ge
horen, en wanneer ze vanaf hec1en een beginsel van 
deze Christus-leer in toepassing brachten, dan zou 
hiervan zurk een wereldomzettende, alles overtuigen
de kracht uitgaan, dat binnen korten tijd weer de 
grootste eerbied voor het evangelie lOU worden 
betoond en de halve wereld 0]) de knieen voor 
godsdienst en kerk zou liggen. 

Reeds een twintig tal jaren terug zeide een 
Chineesche c.ommunist tegen een Missionair (zende
ling):, "GiJ kunt de rijken niet bestrijden en daarom 
kunt gij' China en de wereld geen redding bieden." 

0]) een feestavoncl vaneen welgesteld, pro1.-orth. 
predikant, waar ter eere van een zijnetr jubileums 
verschi1lcnde riJke, geziene notabelen en deftige 
burgers waren uitgenoodigd en geen uitgaven waren 
bespaard am het den hoogen gasten innerlijken 
uiterliJ'k zoo voldaan mogelijk te maken, werd mid
den in dit feest gebeld en bracht de dienstbode een 
ontzagwekkend en inn-emend persoon binnen die 
in zijn armen, rechts en links, een oude man ,eml 

vrouw ondersteunend, in de feestzaal binnenleidde, 
tot groote sthrik en ontsteltenis van al de deftige 
feestgeno.oten, oJmdat ze met ontzag werden ver
vuld voor den persoon van dien E6nen, marar 
tevens met afschuw naar dienouclen man en vrouw 
zagen, om reden dez·e in lompen gehuld in hun 
gekromde b'evende houding en uitgeteerd voor
kamen, de sporen van groote armoede droegen 
en daarcloor een onwaardige verschijning waren 
op dit deftige feest. 
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TerwiJl die Ecne de beide oudjes liefdevol op 
twee der leegstaande, kostbare feauteuils deed 
neervleien, bleef hij zeU midden in de feestzaal 
staan en sloeg met doordringende, licfdevolle oogen, 
gasten en feestzaal gade en sprak tot hen: "Ik 
breng u hier den ouden Laz·erus cn zijn vrouw, 
welke ik straks in hun onverlichte krot bezocht, 
bevende van koude ·en verlangende naar lichamclijke 
verkwikking en aangezien ik wist dat gij dezen 
feestavond hieldt en u bijz. christelijk nocmt, bracht 
ik hen hier, in de overtuiging, dat gij gastheer 'en 
gastvrouw, vergeten hadt hun in de ecrste plaats 
te n.oodigen op dit feest; - zie de eisch d~s 
Bi]bels - om bO\'enal dezen. welke het zoo hoog 
noodig hebben, van uw weldaden volop te doen 
meegenieten. 

Met ontzetting en ontzag zagen en hoorden de 
feestvierenden den spreker aan en moesten hUIi 
blikken telkens naar bencden wcnden voor zijn 
doordringenden blik, toen eindelijk de gastheer, 
in verbazing en beveml sprak: "Heel', wie zijtGij? 
Wi] zien en gevoelen aan en door uw gehleele ver
schi]ning, dat Gij iemand zijt, welke wij het niet 
ten kwade mogen duiden, het andel's ongehoorde 
en ,ongepaste feit, twee van zulke arme en ellen
dige menschen, op zulk een beschaafd en deftig 
feest te brengen. Deze audc Lazerus en zijn vrouw 
kennen wij heel go.ed in deze, onz;c plaats, en :w.ij 
moeten bekennen, dat het in de vcrste verte niet 
in .ons is opgekomen, ook hen or dit feest te 
noodigen, aangezien stand, positie en traditie het 
ons verbied zulke onaanzienl~ikeJ ongeleerde en 
en claardoor onbeschaafde lieden als zij in zulk 
een net beschaafd publiek te noodigen, na welke 
uiteenzetting wij vertrouwen, c1at u dit ,z'ult willen 
inzien, te meer omdat u thans zelf het groote 
onderscheid, in kleeding. trekken, houding en ge
baren tusschen ons en deze beide ouden zult op
merken. 

Op deze woorden zag die Eene den gasthe,er zoo 
bovenaardsch aan, c1at de gastheer op een stoel 
nederzeeg, terwijl die Eenc zeide, v66r alle dingen 
is noodig deze beide ouelen eerst te spijzigen, geef 
hen te etcn. 

De gastvrouw haastte zich de bedienden wenken 
te geven de beide oudjes in de keuken te brengen 
en hen te spijzigen. 

Toen nam die Eene een z·eer fraaile Bijbel van 

cen prachtigcn standaard en zeide tot den gast
heer: "IIoewel gil een prediker zegt te zijn van 
het Bijbcl-Evangelie, merk ik uit uw daden en 
straks gc\oerde woorden, dat gij noch de eerste 
beginselen \ an het ,evangelie klent of wenscht te 
kennen; en den Bijbel openslaande teekende di,e 
Ecne, tal van gedeelten en texten uit den Bi]btel 
aan en zeide: leest en onderzzoek deZlC uitspraken 
en doet hier naar; dan zuIt gij den wil. van GOld/ 
kennen en dit zal uw geheele ommekC\er en b'e
keering tengevolge hebben, tot uw eeuwige zegen 
en behoud". 

Oit gezegd hebbende, stak hij zijn zegel1lende han
den uit, met zulk een Majestueusche lIemelsche 
llitclrukking, dat de feestvierenden allen spontaan 
gedwongen werden te knielen en de gastheer sta
melde: " GiJ zijt de Christus". 

Toen nam die Eene de inmiddels verkwikte oudjes 
aan Zi]11 handen en ging met hen naar een groote 
R.K. kerk, welks binnenste schittercle van praoht 
en praal, dced de beicle oudjes Clip eCll bank neder
zittcn en wandelcle tot naar het altaar, waar cen 
Jezus' beelll stond, bezet met kostbare dia:manten 
en edelsteenen. 

Dc Eene nam iets uit zijn mantelzak en beg'Jil 
daarmee een paar van de dUl1rste edelsteenen uit 
het Jezusbceld te werken, toen de kerkbcwaarder. 
met schri'k en ontzetting de Eene wilde grijpcn, 
maar terugdeinsde v,oor de Maj,estueuschc persoon, 
haastig naar een kerkvorst licp en deze bij dc ver
schi.Jning \ an het Jezusbeeld bracht, welke reeds 
een paar kostbare ste-enen in zijn hand hield. 

c kerkvorst greep, trotsch den machtigen in
drnk welke die Eene .op hem maakte, deze toch 
vast en sprak: wie zijt ge die de gr,oote Heilig
heidschennis durft te doen om cleze steenen uit 
het Beeld van ,onzen gezegenden Zaligmaker te 
nemen? 

Toen sprak clie Eene, en zeide :"op dien banikl 
claar, zitten de arme Lazerl1S en zijn vrouw, welke 
temidden van de schatten uwer kerken z,eer veel 
gebrcki lijden en aangezien gij als priester moet 
weten, dat het v;oeden van een arme meer waarde 
Vioor God heeft dan al de schatten der kerke;n 
tezamen, heb ik hier uit dit beeld een paar steCjnen 
genomen om van de opbrengst daarvan cleze beide 
oudjes hun geheele leven verder oinbezorgd te 
doen zijn; leer van Mij mijn 200n Gods Wlil te 26 
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doen en te verstaan, door mij na te volgen en gij 
zult een sehat hebben in den IIemel welke mot 
uoeh roest vercIerft en Zij:n handen zegenende op 
des kerkvorsts hoofd leggcnde, ging hier zulk o.en 
kraeht van op den priester uit, dat hij uitriep: Gij 
ijt de Christus. 

Bovenstaand beeld hebben wij in onze gedaeh
ten uitgewerkt, om een schema te geven, tus.
sehen de gro,ote klove, van wat wij meenen, 
dat de leer van Christus is en de practijk del' 
christenen. 

Wat zegt 11, is er geen geld voor de lijdende 
ouden van dagen? Och kom, 11 weet en gevoelt 
weI betel'; als cIa t waar is, waarom moeten elCl 
onverzorgde ouden van elagen claaroneler dan aIleen 
speciaal liJden? Waarom dan niet gczamenlijk \'an 
haag tot laag geleden? Geen gelel voor het pen
ninkje del' ouden \'an dagen? En weI steeds nicllwe 
tien- en honderdtal millioenen \ oar defensi,e, weI 
millioenen \'oor tractementen en vette pensioenen, 
vanaf laag tot deallerhoogste? Wel millioenen 
voor fees ten, voor dure \'acanties - soms VO'OIr. 

nietsdoeners - welke direct en indirect mede zijn 
opgebracht cloor middenstanclers en die van ouden 
van dagen? 

Denk It eells 8'erll~i'k ill !we Ch'rist/ls over deze 
dillgen lOill oord,eele.ll 0/ glij als ge zell in deze 
ellendige p,ositie kWGm. 

o als wij deze gruwclijke kapitalistische wetten 
en samenledng goed in de pra.ctijk bcschou \Ven 
dan moet elk rechtvaarc1ig voelend mensch zich 
groot gewelcl aandoen om zondige wcnschen en 
gedachten bij hun opkomst te smoren en am niet 
te bidden en te schreeuwen: 0 God \ ernietig in 
heilige rechtvaarcligheid deze wreecle, gruwelijke, 

llrechtvaardige, huichelachtige, kral.Kzinnige we
reJd. Ja, zie, daartoe zou elk rechtvaardig voelend 
mensch gedwongen worden in verootmoediging te 
bidden. 

0, denk niet dat wij in wezen haters zijn van 
godsdienst of kerken; neen! neen! neen I In ons 
leeft nog overheerschencl, zeer sterk, de liofde 
voor waarachtige goclsdienst en kerken en trots 
haar diepen val, waardoor veel in haar zouteloos 
zout is gewordcn en Gods woord en Geest van 
haar genomen zal worden, indien ze zich niet bp

keert en een volk' zal worden geg,even van wien 
meenen dat het haar en Gods vij'anden z'ijn; 

trots dit allcs ontdekken wij hicr en daar in hen nog 
hun afkomst, het stempel en de bruidsring van 

hristus, hun gegcYen en ovcrgeleverd sinds de 
dagen der apostelen; nog laat Gods Geest mannen 
en vrouwen in het midden V;)11 haar die bezield 
en aangevuurd worden om Gods wii te doen, waar
door ze zich mede tijdel1jk nog in stand kan hou
den. 

Vijand "an g odsdienst en kerk zouden wij z~jn? 
Neen! neen I neen! Zij de kerk, aan wien wij 
eeuwigheidswaarden hebben te danken en dat wij 
thans nog gelooven in eeuwige dingen. 0 neen 
doc ons p. eze smaad niet aan, scheid ons uit voor 
verdwaalde warhoofden, voor fantasten, utopis
ten, revolutionair enz. enz., maar wij verbieden u d,e 
onde op II te laden, ons \'oor vijanden van waar

achtigo B ijbelsche G.odsdienst te bestempelen. Ja. 
wi] \'erbieden u dit in den naam des Heeren; want 
nog kunnen wij in onuitsprekelijke ontroering van 
ge100f en dankbaa rheid in de R.K. kerk het Deum 
mee zingen ter eere \Tan den Eeuwig,e Heilige C\l1 
Rechtvaardige en hooren wij met eerbiecl en over
tuiging naar hun Bijbelsche waarheidsvoorstelling, 
van een plaats en tij'c1 der ver~elding, waar wij de 
vruchten van onze werken 1. ullen ontvangen e)n: 
waar wij onze schulden tot den laatsten penning 
ullen moeten voldoen en gezuiverd en ger,einigd 

zuHen worden, van alles wat wij met hooi en stop
pelen door onze dwaling en zonde hebihen toege
voegd aan het werk en fundament van Christus, 
wat door Gods liefdevuur van ons zal worden af
gebrand, opdat wij zelf behouden blijven. 

En hoe 'g elooven wij met de R.K. in de gezegen
de daadwerkzaamheid del' gezaligc1'e geesten, voor 
onze gezamenlijke heerlijke toekomst. 

Vi]and van de kerk en godsdienst? Neenf ne'e:n! 
neen! Als dat waar was bleven w'ijl niet met groo
ten eerbiecl en aandoening staan voor de Prot. 
Rechtsche kerken, hoorendc en meezingende PS.42 
vers J (berijmd). 

Vijand van de kerk? ° neen wij treden ze binnen, 
in de Vrijzinnige diensten, am ons mede te stellen 
\'oor het aangezicht en in de gemeenschap van 
Hem, den Onbegrepene. uit Wien, door Wien en 
tot wien alle dingen zijn, 'Velke niet verlaat onsl 
menschen; de werken Zijner handen. 
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Maar omclat wij nu geen vijancl van waarachtige 
godsdienst en kerk zijn, zijn wij in het minst vijan
den van hen, welke, mede door de schuld en zonde 
der kerk, in geen k·erk meer komen en eloGir \Vaar
achtige overtuiging en werking van Gods Geest 
in hun, verlossing en toekomstige hoop uit hun 
druk, in onkerkelijke banen zo,eken; want ook met 
dezen verheug.en wij ons in hUll geloof en uitzicht 
in een rechtvaatdige .en verloss'ende toekomst en 
zingen met hun het lied der hope, 't welk \"oor ons 
de vertolking is van Psalm 72 verzen 2, 6en 7, be
ri]md, in dezen geest, hun Internationale. 

Met de eerste brochure, hebben wij de vrijheid 
genomen met ons le\'en, strijd en doel bekend te 
maken. 

Nu wij in ons bestaan geheel gerulneerd zijn 
'en door wreede handelingen en kosten tot op 
onzen laatsten penning beroofd, waardoor wij weI 
elken penning schuld hehben kunnen betalen, mattr 
waardoor wi] op onzen ouden dag, ik 62 jaar, met 
diabetus en hartzwakte bezocht, mijn \'rouw 67 jaar, 
na 'n 5o-jarig leven van harden arbeid, Iliterst zuinig 
en hoogst eerbaar leven, thans niet meer dlaor 
zwaar werk in ons \'erder onde.rhloud kunuen voor
ien, zander eenige inkomsten, zijn aangewezen 
~p een paar gulden armensteun, heb ik gemeend, 
am mij tach nag eenigszins nuttig te kunnen maken, 
door de colportage van zeer actueele - voor .onzen 
tijd uiterst urgente - Iectuur te versPireiden in de 
vorm van brochures en geschriften, bevattende 
groote lijnen en kernen, getrokken uit geschriften 
van beroemde economen en theologen, waarin duide
li]k wordt aangetoond welke wcg,en kunnen en moe
ten worden ingeslagen tot reddingi uit deze tegen
woordige onmogelijke, vastgeloopen samenleving en 
chaos. 

Genoemde lectuur kunt u van ons, voor 
een kleine v.ergoeding der kosten, bijv. reeds van 
3 tot 5 cent, in 2 a 3-tal stuks tegelijk, volgen.s\ 
uw keus, een 8 tot 14 dagen t,er Iezing ontvangen, 
wanneer u aan ons adres schriftelijk uw wensch 
hiervoor even te kennen geeft. 

'Vij hopen van harte, dat u hiertoe zult willen be
sluiten. Wij verzekeren u, dat deze Iectuur, van. 
00 hoogstaande, interessante en urgente stof zal 

zi]n, dat u met het grootste genoegen dez·e ge
schriften voor een of twee dub1beltj,es zult willen 
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behouclen of in elk, ge\al ·een 3-5 cent voor de 
Iezing zult willen geven. 

Deze eerste, door ons zelf samengestelde bro
chure, doen {wij u ter kennismaking met ons persoon 
en le\'en toekomen, welks inhoud en weinige waarde 
u niet gelieve te vergelijk'en met bovenvermelde, 
geschriftcn, uit de werken van groo,te manne/l1., 
waarin u zich niet behoeft te ,ergel'en - ZtO,oalsl 
misschien in deze .aDze brochure - over gebrekkige 
stijl, woorc1enkeus en uitspraken. 

"Vij hebben onze meening hierin in groote trekken 
weergegel'en, volgens ons kennen en kunnen, maar 
zi~n toch verzekerd, dat wij hierdoor de talk zijn 

an tienduizenden van ons volk, waarmee tenslotte 
toch rekening zal gehouden moeten worden. 

'Vi] zijn ons zeer weI bewust van de vele en veel
zi]dige critiek, welke deze - onze eigen bewerkte 
- brochure, vooral hier in ons Olrthod01x Noorden 
zal oproepen en wet-en dat wij voor ons doel een veel 
gemakkelijker en spoediger tot ons doel Iciden
de weg hadden k'unnen vinden door meer in de 
geest on gevoelens van het meerendeel van 'OillS! 
orthodoxe noorden te schrijven, maar kunne.n, rna
gen en willen ons niet anders uiten dan in de geest 
dezer brochure, ter wille van wat wij als waarheid 
n recht beschouwen. 

Indien een lezer ons hieruit van dwaling ZlO!U 

willen overtuigen, zuHen wij ons hiervoor gaarne 
beleefd beschikbaar stellen. 

Wi] meenen met dit ons schrij\ren en verder aan
gegeven doel een roeping t'e volgen, en heblben ook, 
ja laat ons toch geheel eerl'{jlk ~lln, nog de vurige 
hoop da! hierin nog een kleine kans zalliggen om in 
ons eigen onderhoud te voorzien, teneinde zoolang 

mogelijk uit de handen der armvoogdij te blijven, 

wat voor ons iets vreeselijks is. 

De brochures worden over acht tot veertien dagen 

door ons zelf teruggehaald en aangezien deze bro
chures het eenigste is wat ons nog als bezit 
is overgebleven en waarmee wij nog een bestaantje 
hopen tee vinden. doen wij een beroep op uw men
schelijke welwille.ndheid om due brochures niet 
te vernietigen, zoek of onnoodig onoogeJijk te 
laten worden. 
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Wenscht u ze vool' aangcgeven pl'ijs te houdetn, 
dan zou u ons hiermee ten zcerste verblijden, zoo 
niet, dan zal ook elke kleinste gave voor het lezen 

zeer dankbaar worden aanvaard; in elk geval ver
trouwen wij. dat u ons, in dit speciale gevaI. deze 
brochure, bij niet behouding, weder ter hand wilt 

stellen. Terwijl wij u, wannecr u ons geen bericht 

voor venier bezoek z,endt, u niet weer zullen 

lastig vallen. 

U bij voorbaat dankend vaar uwe bereid
willige hulp en medewcrking in clezen. 

G. KUITERT, 
Lagcweg	 198, Dokkum. 
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