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REV. ALBERTUS CHRISTIAAN VAN RAALTE D.D.
The purpose of these brief biographies, which are appended
to the portraits, is not, in the first place, to evaluate the
persons and their work. Rather, the purpose is primarily to make
known, or to call to mind, their history and therefore their
importance. To evaluate these persons and their work one would in
many cases need separate articles, while the space allocated for
these biographies is much too limited.

We can be very brief with Rev. Van Raaltefs biography--not
because he was a man of little significance, but because in the
past few years so much has been written about him. One finds a
very extensive treatment about him in the important work of Prof.
H.E. Dosker: Biographical Sketch of Dr. A.C. Van Raalte,
published in 1893. A more psychological perspective about this
personality, who is so important for our Dutch people, was
published by Prof. E. Winter, in four long articles of De Hope,
(September 8-29, 1897).
Van Raalte is, to a certain extent, the common possession of
all Reformed Hollanders in America, because he was the chief
leader of the Reformed people who have been settling in Michigan
for the past fifty years.
He was born on October 17, 1811 in Wanneperveen (province
Overijssel, The Netherlands), where his father, Albertus Van
Raalte, was pastor in the Reformed Church. Young Van Raalte
studied at the University of Leiden. During the first years of
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his study he lived without a specific and serious purpose for his
life. However, when the terrible cholera epidemic broke out in
The Netherlands in 1832, this made a such a profound impression
on him, that he was converted to God, and decided firmly that he
would devote his life to the preaching of the Gospel.
At that time there was at the University a small circle of
so-called "precise ones" who, through Bilderdijk and Da Costa,
had come under the influence of the Reveil (religious revival),
and had turned away from superficial Liberalism and returned to
the Word of the Lord. Van Velsen and Brummelkamp (who later
became related to Van Raalte) also belonged to this circle.
After his conversion Van Raalte also joined this circle.
Van Raalte took his last University examination in 1834,
when the secession of De Cock in Ulrum had already begun. In
order to be eligible for a call in the Reformed Church, he had to
undergo an ecclesiastical examination by the provincial church
board of South Holland. However, he was already known as one of
the "precise ones," who were considered ecclesiastical
revolutionaries, and they therefore designed to keep him outside
the church. After he had passed the examination satisfactorily,
he was asked if he knew and agreed with the Regulations of the
Reformed church. This question was asked deliberately. Never
before had this question been asked at this examination or
admission to candidacy been dependant on the answer. Van Raalte
answered that he did not know the Regulations in all its details,
no more than any other student at this examination, but he was
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willing to promise to submit himself to these Regulations if they
were not in contradiction to God's Word. However, this answer
was not considered adequate, and they sent him home with the
advice that he should study the Regulations, and then he could
return at a future meeting.
Van Raalte studied the Regulations and came to the
conclusion that some policies were in contradiction to God's
Word. He then returned to the Reformed Church Board and told
them openly the result of his investigation. He still hoped that
they would admit him to the Reformed Church. This Board was,
after all, so liberal that it was completely satisfied if a
student promised to uphold the Confession of the church insofar
this (according to his opinion) agreed with the Word of God. But
now, when Van Raalte wanted to accept the Regulations on the same
condition, this same Board suddenly became so anti-liberal that
it rejected Van Raalte and definitely refused him admittance to
the Reformed Church.
He now joined those who had seceded from the Reformed
Church. After he had preached in several congregations, and had
been called by the combined congregations of Genemuiden and
Mastenbroek, he was examined in 1836 by the first Synod of the
Christian Reformed Church in Amsterdam, he was admitted and
ordained to the preaching of the Word and installed in his
congregations. However, this man, so full of energy and
diligence, could not restrict his labor to these two
congregations, but was soon preaching throughout the province of
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Overijssel. And the Lord blessed his work richly, especially in
his next congregation in Ommen.
Van Raalte also shared with the secessionists in the base
enmity and tyrannical persecutions by which they were tormented
as much as possible by the liberal government, which was spurred
on by the liberal synod of the Reformed Church. In his
Bioaraphical Sketch of Van Raalte, Prof. Dosker relates some of
this story, but in De Reformatie, parts I and II (a periodical
from the first years of the secession), the most important
details of this persecution are related more fully. Once he was
even locked up in prison, and more than once he was in mortal
danger. When we consider this time of his life in relation to
the next period, then it becomes clear that this oppression was
for him a preparatory school for the trials which he would
encounter later. This period already taught him long-suffering
and perseverance.
However, the continuing pressure of the persecution had
slowly produced the notion to leave The Netherlands, and to find
a place of refuge and freedom elsewhere. Soon the secessionists
cast their eye upon America. The notion of emigration was
strengthened by the internal disagreements in the church-disagreements about the relationship to the government for
requesting freedom of worship, about the relationship to the
Reformed Church, about the revision of the Canons of Dordt, about
the wearing of vestments, etc. A sometimes exaggerated
conservatism on the one side, and a foolish progressivism on the
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other had separated the sons of the same family, and Van Raalte,
tired of all the quarreling, decided in the summer of 1846 to
move to America and to found a colony there. Already on
September 24 of that year he journeyed at the head of a group of
emigrants, and arrived in New York on November 17. After much
questioning and difficult investigation he decided to settle in
the area where the city of Holland now is. We find the
description of his travels and meetings in the two works of
Brummelkamp, published in 1847: Voices from America and Holland
in America.
On February 9, 1847, the first group reached its
destination. There stood the heroes of this brave undertaking
amid the giants of the forest. There they stood in the
uninhabitable wilderness. Now begins the long, fearful battle to
recreate this wilderness into a habitable and fruitful region.
What an exertion of strength was demanded here. What a
perseverance was necessary. What trials must be encountered,
what long-suffering must be learned, what faith must be
exercised. And whenever the people were in danger of losing
courage under the pressure of seemingly insurmountable
difficulties, Van Raalte knew how to inspire them through Word
and prayer, so that they bravely continued the struggles.
This history reveals that Van Raalte had in mind a threepart goal for his people. He sought freedom to serve God
according to his Word, to improve the economic situation, and to
bring the people to a higher development through education. The
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latter became evident in the fact that already in 1851, through
his influence, the foundation was laid for Hope College.
One can well understand that the task of the leader in this
colony was extremely heavy, because he himself first had to learn
many things in this new world, before he could lead others with
assurance. And, of course, it is easy for those who cannot
imagine the terrible reality of those first years of the
settlement, glibly to pronounce judgment that things could have
been done differently. However, it is undeniable that in those
days and in those circumstances, no one could have led the people
better than Van Raalte. The whole settlement would have been a
failure if he had not been a man with such a decisive
personality, with such earnestness of soul, with such singular
energy, with such a strong will, with such inspiring faith. God
had formed him and used him for this task. No one should
therefore try to minimize the importance of this great man, who
was unique in his circle. Even if one does not agree with his
leadership in church affairs, even here one must judge very
objectively and take into account the circumstances of the time,
and one must not be so petty to overlook the worth and
significance of his labor. Moreover, in the judgment about
church affairs, one must not forget that Van Raalte did not
experience the great process of later development of the
Christian Reformed Church and its theology in The Netherlands.
Everyone must acknowledge that Van Raalte was used by God to
establish something grand for our Dutch people. One cannot
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contradict that he was a man who could deny himself and who
wanted to offer himself for the interests of his people--even
though it is true that he did have weaknesses.
His history in his colony is, to a great extent, also a
history of suffering. Painful trials and bitter disappointments
were his portion in no small degree, both in economic and church
affairs. But he wrestled faithfully, as long as he could, and he
saw and experienced many blessings on his work. He always
directed his eyes to the goal which (he was convinced) God had
put before him. He did whatever his hands found to do--and he
did it with all his might.
The man of this great work did not have a strong
constitution. His strength eventually diminished because of
continuing exertion and much suffering. And in 1871 he seemed to
be near the end, after he had to suffer the two greatest trials
of his life--the loss of his spouse, who had meant so much to
him, and the fire in Holland. However, God did grant him the
gift that on September 27, 1872, he could celebrate the twentyfifth anniversary of the founding of Holland and he could even
function as anniversary speaker. However, after this his
physical powers declined slowly, and on November 7, 1876, he laid
his head to rest in the hope of eternal life. The general
feeling was that a man of great significance had departed. May
no one among us forget this.

F.M. Ten Hoor
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En dat de U. P. Church, waar ze ziet dat wij onzerzijds niet verderkunnen
nech mogen gaan, ook zulk eene „kerkelijke cerrespon,,
gentle"- van naast- elkaar bestande zusterkerken als plichtmatig er.
Acennen en aannemen zal, daaraan durven wij nauwelijks twijfelen,
hát.1 zij ook ietS anders verwacht en gewenscht. •
.BEuxER. -

.Rev. Albertus Christ-that) Vat) Recite D. D.
.•.1-let doel van de korte levensbeschrijvingen, die aan de portretten worden toegevoegd, is niet in de eerste- plaats een beoordeeling
te gèven van de personen
'-en Mtn: werk, Sar hoofdzakelijk, —
'OM hunné gesehiedenis en daardoor hunne
•beteekenis ;'eenigszins bekend te .mak-en of -in herin.
.
nering te hengen. Voor
deLbeeordeeling van de personen en hun werk zouden
in vele gevallen afzonder-.1ijke artikelen. nctodlg zijn,
,terwijl
• de ruimte, ,voor deze .levensbeschrijving be-•
stenici, daarynor veel ie beperkt is.
Bij de levensgeschiedenis
van Rev. Van Raalte kunnen wij zeer kort 'zijn; niet .
•, REV. A. C. Viit RiVatirE.D.D.
dtudat hij een man van Zoo geringe beteekeuis is, maar omdat er in

EV.<4. C. tell* .RAALTE D

atirt

ste farm' al ..Z.eetkel - ntier hem .g,:es.chreitérr is Een zeer
beschiljVink ove? lieni vindt?Men • iiI"St:ë•Y 1:4
VákT,Szierk/Van. Prof. H. n backer:- ..: Leveizssekétsiya?z,
.:,•Een -1 leer gielkundige .fii'eSéh;hwin
IHRaalletuitgegeven
over deze voor ons:Hollandsch volk zoo helangrijképerSaMilijkimidWerd gegeven door Prof. E. Winter iq vier..breede artikelen xae: -9e;

.elaat-

Van -Raalte
is tot op zei ere iroogiehergeMéenseliaPPelijk.2.eigéww,
.
om ván. alle Gereformeerde Hollanders ite:Ainerika!pmdát hi) de
hoofdleider was van het • Gereformeerde valkïdár zieh yOár. so jaar2
in Michigan heeft neergezet.'
Hij Werd geboren den 17 Oct. 181i te Wminepervéen (in Overwaar. zijn vader
Albertus 'Van Raalte predikant
ijsel
.
- Was in--de Hervormde kerk. ' be jonge Vah Raalte Studeerde aan dg
:Hoogéschool te Leiden. In de eerste jaren :Van zijne studie leefdénok zonder een beslist en ernstig ievensdoel„ .doch'iOen
i'Selijke, cholera in 1832 in Nederland. uitbrák, maakte dit bp fieinf.1
e'en diepen iqdruk, dat hij tot God békeerd-Werd'enl:yaSt.she,
.Sloot rim zijn leven aan de bediening des.EvangelieS•te,nojden.„
In dien tijd was er aan de Hobgeschool een kleine kring yan-zOo
door middel van Bildertlijkenl,Da Costa on
-genaamde „fijii`en".• die
:
.
jekoer, den jiivloedi -Van het Reveil (godsdienstige
men
then waren, en zich Van het OppervlakkigOLiberalighielbádden:afge,
--Wend en tot het Woord des Heéreti:War:eriTiferWgge&er'dTt;t:LdeZénx:
kring behoorden oali:Van Velsen en Brummelkamp, die later met Van fRaalte in fainiliel;étrékking,kWathen9,Sa iljtiefii•ekieering'slOij
ook 1/a n Raalte zich bij dezen kring aan In 1834, toeh:de• afSeheling van 'De' Cock in thrum reeds was fiegniinen;:dee(VVán Resit&
• " • laatste elv.atired::aan de Hoo eschool:•:iOm in'd&agervormde,zijn
erk .beroepbaat.:te',:iijn, moest hij nag een kerkelijk examen áfié
'gen tor het ProiinciaaFkerkbestnur van. Zuid-Holland». Hij stond
echrer'reedsbekend als een der,,;fijnen", diejnien.y.00r-lr.erkelijkere
Volutiemattnen hield, en daarom legdeJ Men •litt et. ,aP;;to'e
:.!vOidéjerid Examen afk#'
'huifeti'de kerk te houden» Nadat hij een:
derHert'. kerk.
legd had,'..wercl hem gevraagd Of hij de Reglementen
, .
wel kende eh er,Méde instemde. : Deze vraag werd opzettelijk ge-

"1”-jitti

1%RV. A.

VAST :EAALTE
t.

77' .•

ttP Nog
. " gevraagd en. daarvan
, hi' I et 'eXamen • Zoo iéts
4ttoèlatinkafliankelijk gemaakt. Van Raalte antwoordde, dat hij
_ilReglméne11
in:biionderheden-kende, evenmin als elk ander •
trOpnent.
deed, doch hij wilde wel beloven aan die
.lternnten
te zullen onderwerpen als zij niet in strijd waren
2Sttod5 Woord; Doch dit antwoord- werd niet voldoende geacht,
4nai r'zond '-hem weg met den raad, dat hij de Reglementen maar
aetuS.Mbest bestudeeren, en dau kon hij op een volgende vergadering
eens terugkomen. Hij studeerde in de-Reglementen, en kwam
de .overtuiging,- dat Sonithige bepalingen in strijd waren met
Çods
Toen ging hij terug naar het Hervormd kerkbestuur, •
OtiVtrieldedpenhartig het resultaat van zijn onderzoek. Hij lee/de
ig altijd; in de hoop, dat men hem in de Herv. kérk toelaten zou.
b&stuur Was immers-zoo liberaal, dat het vojkomen voldaan was ten, proponent beloofde de Belijdenis der kerk te zullen handhara*-Zpáverdeze (naar zijn eigen meening) niet Gods Woord in
.„..
ctreeustemmiiig was. En nu Van Raalte op dezelfde voorwaarde
...tglethenten wilde aanvaarden was hetzelfde bestuur op eens zoo
iitHilieraal, - dat het.' -Van Raalte afwees en den toegang tot- de
try'?.2.jfierlOi'eslist Weigerde.
Nu sloot hij zich aan bij. hen, did zich van de Herr. kerk- had'táijgéseheiCleil .1 . Nadat hij reeds in onderscheidene gemeenten
OPgetitcitM en ook al beroepen was door de gecombineerde ge,
tén'teGériernitiden en Mastenbroek; werd hij op ,de eerste SyefdéfiChriSfelijké Gereformeerde kerk te AnisIrdam in 1836 gemitieèrd.en tat de bediening des Woords toegelaten en geordend,
'0.‘:•*„éldra': já:!iijne.gemeenten bevestigd. Doch deze man, zoo vol
kracht eh ijver kon zijn arbeid niet beperken tot deze beide gemaar predikte weldra door geheel de previncie• Overijsel.
Heere:gaf veel zegen op zijn, werk vooral in zijne Volgende
.
:

t

.:

Metsio.-áfgescheidenen deelde hij ook in de laaghartige vijanderrifrannieke vervolgingen, waardoor zij op aansporing van
•
V
synode der Herv. kerk door de liberale regtering zoo
1-iñàgelijk ivérden gekweld. In zijn „Levensschets van Van
ke4,leek.Prof. DOSker daarvan jets medegedeeld, doch in „De
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Reffimatie, dl. I en II, een Tijdschrift uit de eerste jaren• i d
scheiding, worden de voornaamste bizonderheden meer breed
medegedeeld. Eenmaal is hij zelfs in de gevangenis migeslote
meer dan eens in groot levensgevaar geweest. Wanner.
dit tijd
vak van zijn leven in, verband beschouwen met het- volgende,.yclai
.;;`:
• blijkt duidelijk, • dat die • Verdrukkingen voor hein een , veerbetei:::
dingsschool waren voor de beproevingen. waarin hij later, zonéleigemen. Dat tijdvak leerde hem reeds lijdzaamheid en' volharding:,
De voortdurende druk der vervolging had echter latigzatnerhaW
de gedachte opgewekt om Nederland te verlaten, en elders, een toe
vluchtsoord der vrijheid te zoeken. Weldra richtte men het:Ocito
Amerika. De gedachte aan landverhuizing werd nog versterkt doof
de onderlinge oneenigheden in de kerk over de- verhotadink:,tee,),de
Regeermg inzake het tragen van vrijheid voor goasdiensto.eienirig
over de verhouding tot de. Herv kerk, over ded,„,hérziening-:yan*
'
Dordsche kerkenorde over het dragen van het ambtsgetin&••;enzr.:l
Een soms overdreven conservatisme aan de-eene zijde en een Onvef
standig voorwitdrijven aan de andere zijde verwijderde de:.zoneik
van hetzelfde Janis van elkander, Cu Van Raalte, 'di die httViSt4;14
• •
moed, kwam inden zomer van 1846 tot beslissing om naar ;Anièti9•Q
ka te verlinizen, en daar eene kolonie te stichten.. Reeds' 24 'Sep
.. • :;
van dat jaar ging hij aan het hoofd van een gezelscltap ernigrantew
op reis, en, kwam 17 Nov. te New York. aan. • Na vele
en moeilijke onderzoekingen besloot. hij zich te yestigen iii clè S'tie
ken, waar nu de stad Holland, ligt. De' beschrijving van zijne ret
e
zen en ontmoetingen vinden 'we in de beide werkjes
•
kamp uitgegeven in 1847: Stemmen uit Ameiika, 'en .1-1:olland:iii
Amerika. •
Op IhFebr. 1847 kwam het eerste gezelschap op de Plaats"tie
stemming aan. Daar stonden de helden der stoute ouderneining,te
midden van de reuzen van het woud. Daar stonden zij in 'deep "
woonbare woestenij. Nu begint de lange, bange worstelingsnit'áe'zi.
wildernis te herscheppen in een bewoonbaar -en• •-vritehthaii•
oord. Welk eene krachtsinspanning werd bier geëisélit45:•W4E::
eene volharding was hier -noodig. - Welke beproevingen ,;M6S,*
ten hier doorworsteld, welk een lijdzaamheid moest hier keleér4

otir;ilnoest'lier
ik an

geoéfend Worden:.En wanneer -het vel
acdei1Ukder schijnbaar onoverkomelijke moeilijlJiedn moe. doer •twOo'rdé'tt:'?gei.iéd',:•:;
s4reiêdet,fe?.:•tY"vn'idall'dan'•,..3.;j.:.4t: Van ;Raalte:
Aveat:zOC:te;),:te,^-.4teleir,,•dat,zjj'indedig,de,worSteltng.Voortzetteti.,::;.
Tht alagc:biadania blijkt dat Van Ráalte, niet het oog pp zijn
bogét{, liák Hij zocht de vrijbéid OM"4
naai-r2zijn;;Wsierd; te kunnen dienen:, de innaiscliappeljjke."
.• -pos,,ti&
•
•
:vérliéterenMi het volk door onderwijs tot hoogere
teleiden Ook dit laatste Dit blijkt dutdeiijk..hit het' fèit, dat'
tri rS tideopszijti•L;myleed de' grendslag.gelegdWerd, yen 'Hope .
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den. Dat hij een man was,die zich Zelf verloochenen kon en die'ziad
zelf opofferen wilde voor de belangen van zijn volk, mag nick tegém
gesproken worden, al is het ook dat hij zijn zwakheden had.
Zijne geschiedenis in zijne kolonie is ook voor een groot deel
eerie lijdensgeschiedenis. Smartelijke beproevingen en .bittèrete4
•
•
leurstellingen waren in niet geringe mate zijn deel, zoowellopinaat
schappelijk als op kerkelijk gebied, Doch • hij heeft standvait
doorgeworsteld zoolang hij ken; en hij heft vele z.egeningedlOp.
,
zijn arbeid gezien erf ervaren Altijd had hij zijn cx3g gericht
het doel, dat God hem naar zijne vaste overtuiging ha&voorgeSteld"ri
Wat zijne hand vond om te doen, dat heeft hij gedaan met al zijnet
macht.
•
••
2"
De man van dit groote werk • had geen sterk gestel. 'Door -dinlj
houdende inspanning en Veel lijden verminderden eindelijkkrachten En toen hij :in 1871. de twee zwaarste beproevingert.:34
zijn leven moest doonvorstelen, n.l. het verlies zijner echtgetib
die voor hem zoo veel beteekende, en •den brand van Holland,
.•
wheen ook Ifij spoedig te zullen bezwijken. Toth gaf God hem,rib
Eiet yoorrecht, dat hij den 27en Sept. 1872 het 25jarig bestaan:Valt
Holland nog mocht medevieren en zelf nog als feestredenaar kon op
reden. Doch daarna zonken zijne lichaamskrachten langzamerj
and weg, totdat hij 7 Nov. /876 in de hope dçs eeuwigen.,leV4$
tin hoofd ter rtiste légde. Algemeen werd gevoeld; dat er een mitt,
an groote beteekenis was heengegaan. Niemand onzer vergete bet
F. M. TEN IHoort/ Hk

],et ljuislijk- en Familieleven der liollander .
in Amerika.
'van wege de veelzijdige beteekenis van het huwelijk moet er
te aanvaarding met elke betrekking.vap bet menschelijleleven
erring worden gehouden: Het is wel niet mogelijk bit,de-Háll
schrift een stelsel van gebruiken te verzamelen waarnaavad;VOIJI'

ii•O•1•41;orriEEs• INT•loitalr A
aw;een, j*elijk moet plaats hebben.. Het (mat er mede

.

.

tan ereMetten en.Vérorcleuingen•Opmaatsehappelijk
gebi '),Vaartrobr wel de grondgedachten in. Gods Woord
evetsairdar :de teePassi itg • van.de'.beginselen is. van -Ver,s
Ii*Vandtgliedennfliankelijk.,...,Dat,behalve de Pléclitrge„.
echtgenooten -moeten &sable!,
Ioea1dk
t1cclde;t50(0ipiiinT4e.t. Wederzijdsché"familieleden vereiSéhe
"ce ter tile de;Heiligè'Schrift wel duidelijk. Wat in Gen.,
titerniajd vat' liëier, den knecht van Abraham toen hij
!ii sas oni-oc5r Izak eerie. Vrottiv te halen moet ons daarvant".
• als de •• jonge 0ci ter ga f •
ovértbigeti:".ZOOlvel. de•familie
:
Verrieek
• dat van, wege. Abrahant,"eu
•Siti•Sirt•itt "WOOrdLoP•frbet,21::stellemwij ons .de orde waanti die toesteni-t,•
igà n
'ren,sveich`aéli:Weiiiig,nitiders topv•mi ,onzen tijd, ,deott •
-klieidlal door: ieder die een weinig iiadenkt gevâeld worden»<t,
4•
2• "61iiditig,..:ciliciddr., den echt tusschen verschillénde:tfárniliën •:,
lee•ft iShioCiyhet familieleven-van groote beteekénis dan dat
yinWederzitdschè nabestaanden met eene zekere bekrachtiging"
bewijzen in overvloed`vdorhanden, • "'„,
*keen
vérdangén:
otAer,ouzeiHollandsche fainiliên, waaruit blijkt dat een huiVeL
tegélfáitulie; iéreertv verblijdt• en steunt; maar integendeel ook
V:éeriebngelulclitge echtelijke verbinding wederzijdsehe on
frimilieledetrzish een ,zwaar drukkenden last ziètirojrgelegd";.•
lesifunrlijltIe drttickender wordt indien zulk een huvelijk tegen
il en zondehurrue-, toestem am ng is voltrokken; - - -En ( of:
."
hdt:Waaf
is datOtidets of voogden voorzichtig dienen te zijn
Sn'
2
sieflnd'erã. 4an''-dtd5.get.v•ichtige geldige redenen.een-huwelijk
levenscstiUdiiiii-t Ofv"teggtf.t t.S•taanT; omdat dit: somtijds toerhet
.
—•••••"&a13
• ••".•t:..
" •t:• ","kS
gevolgen heeft, is het evenwel
19llig.1 40
: r,Y,;•9?.5.!t.', 2e g.
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idige7yerbefrierir'Orr1,de
redelijke bezwaren van oudere
r
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siti.,.jen
en gehoor mogen
z egg
n'ile•Milnád'"eed.vioek over "jinn huwelijksleven
Ook de burgerlijke
••'•:1".'1'''• •••'"J'64•.». hi hetidiCfC'erti.: Er vloeien burgerlijke reel-h•
Vdorticlie.eene bek.rachtiging van wege cle
•-•
te kunnen handhaven en .
„

• --tejr•

•••..4Ttr•C

o•-itasyril:;„1-••:.

<a;

,t5 •• ••

s

,
•

•••••Ty:".•

GEREFORMEERDE
•-;
. •?•:5•••t-

MERIK A A

1•—•

ORDER REDACTIE VAN
-

•
•

REV. H. BEETS,
PROF. H. BEUKER, D.D.
REV. J. W.. BRINK,
REV. j. IvIANNI,
TEN HOOR, REV.. H.. VAN
uooGEN,
.7
WIJNGAARDEN.
• ,.. ,

..
.--

,

.

•ijjklredac •,e•t• 4)- •
: M.. tEii".N9Ók.'
,
.
-,..t.
. GM 'a tv 41 gSi 1..s lit
2:: :
141t- .t. .
tt .:.'"'. ;

MI§

.

a.' i i N , • .4

I. gc-;' *. 4 o' • .t. . r

'set •-•:"i
I 1...
.1 . vd•O
dijD!..: /

4
:!-1,'9
.
i 536 iib

:aargang::-.;;(:; •

.

_ C.:9:iip,.. V • • : '

:
t•k—n,••

*1-at . ir . •
.., . . BIJENom
prj
oars NEEN. . • ''
.: Maart
•-tittfV•
• •. 74 .
(t.
i
. •
.
•,....4..,,,:.;.;..- • : • • .
•
na de vereeniging maar één lichaam, niet metten gelOsoorligle,, :•''.
. maar Met eenzelfde belijdenis, eenzelfde kerkenorde, .eenelfde:liturgie en met eenzelfden naam zon overblijven—ons órni'meerflari eene
reden vooralsnog ongeraden schijnt: • •
••
. • •-•::,.'
•
• ,..
• r 3.1•• Dat et liter eene coiiperatievaverediginga L(ciertinVaderen.
,kerkelijke correspondentie" genoemd); bij welke leder41:erk haar
•eigen .kerkverband, belijdenis, kerkenorde enz;• behoudt meat rbij
welke teven wederzijdsche erkenning en samenwerking, als. Van
,. pine Gereformeerde zusterkerken in . 't .leven ^ treedt, door ons ge,,,
zameralijkle. zeerste wordt aanbevolen.
4'.•..,:..!Datt4ezetlartistgenoemde vereeniging zich op de navolgende
•••
.
,
•wijze moge
-•r e

.

••
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iticf-Dn Gann. AatnnixAANikan zich? inoeilijk voorstellen, dat een
..,: gereformeerde kerkbezwaren zou maken, om aan dit echt christelijk en tevens eölit geeformeerd beginsel te voldoen.
date U. P. Church, waar ze ziet dat wij onzerzijds niet ver'1^dér
kunnen
noch mogen gaan, ook zulk eene.„kerkelijke correspon.
Clentiel t • van naast elkaar bestaande zusterkerken als plichtmatig er'kennen en aannemen zal, daaraan durven wij nauwelijks twijfelen,
• ' al-1.6.1 zij ook ieta anders verwacht en gewenscht. .

4

•

a. pat de e.v. Generale Synode van ieder dezer kerken de'bre- •
lijdenisschriften der andere kerk, ten blijke'dat zeclezealSeenze- • ai
.r-eformOrde z̀usterkerk erkent, door haar moderamen lateri:enclerteekenen. De aldus onderschreven exemplaren worden. in het an: .„
chief der respectieve kerken gedeponeerd.
••••••,.• • '
:•
.b.:: . Dat laeide.kerke,,zoo ver tijd; en gelegeOeid.idit:toelaten,
ap.t.elkande.M-Qenerile,4nOden'elétiutèereni,miiaaW ïulk.ët',députak ; (
ten aitting,verleenen,• met adviseerende stem.•
• ^:.`,^

;A:- • •
• het, in voorkomende .gevallen, aan de gemeenten van'
^• •
•
.
rii".••;•("r•;.; beircle.kerkenvrij.zal step om een leeraar of ,candidaat..pit,deaUdere...?„;;;?
. •^ - • kerk teberoepen, die na concerning Van zulk een .beroep, op de zelfde wijze als iletandidateu en leeraars der eigene keik^.w.:órden•beves-•' "
. tigd. •
4
d. . Dat de kerkeraden, des gevraagd, over en weer atteateti af-.
geven ,en aannemen aan en van lidteten, dieyert
. iulekien:iiaar.eene
andere plaats, alwaar geen gemeente van het eigen kerkverb4-4..be-....';'
staat, inear wel ene van ,de corresi6ndeérende zuaterkerk; ancidat
ook in. die gevallen de uitgeoefende kerkelijke tucht gerespecteerd,iX.e
blijve; en de voorrechten van het. •kerkelijk ; leven ,•kuntfei:genOten
worden.
:•• : •
:e. • Dát dyer en weer de. kansels en Avondutelstafels ook *or
lee.raais en.liilmaten der andere kerk. toegánkelijk gesteld•woeden."
r •
1
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•
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Rev. Albertus Christiaa9 Vao Raalte D. D. C• m
Hét doel van dé korte levensbeschrijvingen, die aan de portretén worden toegevoegd, is niet in de eerste • plaats een beoordeeling
.., te géven all de personen
en hun: werk, maar hoofdzakelijk , om hunne geschiedenis ;n daardoor hunne
teteekenis •eenigszins bekend te maken of in herinnering te brengen. Voor
de/beeordeeling van de persouth en hun werk zouden
in vele gevallen afzondeylijke artikelen no2d1g zijn,
terwijl de ruimte, voor deze levensbeschrijving bestenid, daaryer veel te beperkt is.
Bij de levensgeschiedenis
van Rev. Van Raalte kun•
Rnv. A. C. VAN RArman.D.D. . nen wij zeer kort iijn; niet
,••omdat hij een main van zoo geringe beteekenis is, maar omdat er in
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Matfit,r,.

laatste jaren al zeer veel over hem geschreven is Een tiag„:
- breedvoerige beschrijving over hem vindt'nien in liè(tielangsrijk'a
. .wer15.4nn• Prof. H. E. Docker Levenssekets van Di.j.i. »..C..:,' ,V4i0
• . Raalte; uitgegeven •in 1893. Een weer zielkundigi•bettChouwing.
over deze voor ons Hollandsch volk: zoo belangrijke peisotnilijkhe4
werd gegeven door Prof. E. Winter in viér, breede•artikelen van'
•. •
Hope, 8-29 Sept. 1897. .
.
. .
...
. • Van Raalte is tot op zekere hoogte betkenteenschnppelijk eigetk4,:
dom van alle Gereformeerde Hollanders in Amerika, .omdat •hij .:4`.,':'
, • .•;
., hoofdleider was van het • Gereformeerde volk, dit zich voor so jaatt
„
•in Michigan heeft neergezet.•
Hij werd geboren den 17 Oct. 1811 te Wanneperveen .(in Over"-,
Nederland) waar zijn vader Albertus Van Raalte predikate:
we's inde Hervormde kerk, be jonge Van Raalte studeerde aan
Hoogeschool te Leiden. In de eerste jaren van zijne studie leefde••
' n de'vreet
itij nog zonder een beslist en ernstig levensdoel, doch. toe
selijke„ cholera in 1832 in Nederland uitbrak, maakte dit 'op hem
' Xplk éen diepen indruk, dat hij tot God bekeerd werd• en vat be
•sloot om zijn leven aan de bediening des Evangelies te,1„vii en.
In dien tijd was er aan de Hoogeschool een kleine kring van
•
:genaamde „fijnen" die door middel van Bilderdijk:en'pa, Costa Oflt
der den ,jinvloedr;an het Reveil (godsdienstige opwekking)
gekit
• .•..
.•
rmen waren, en zich van het 'opperylnkkigt Liberalisme hadden 'efge
wend•en
tenaggeke'érd.•• Ten ciezene
•,, tot het Woord des Héeren waren
•
Icringhehoorden ook Van Velsen en árunimelkamp,. die later mg..
bekeeririg slooÇ
•Van Raalte in familiebetrekking kwamen Na
ook
Van
Raalte
zich
bij
dezen
kring
aan..
In
183.4,,
toen
de afscheft
•
yan De Cock in Ulrum reeds was begonnen,:deedifan Raalte
• .• iijn laatste examen aan de Hoogeschool; Om in cie,Hervormcia•
kerk beroepbaar te zijn, moést hij nog een kerkelijk.examen ailegi
sionit
ogen vaor het Provinciaal kerkbestuur van Zuid Holland
• echtei reeds bekend •als eeu der „fijnen", die Men voor kerkelijke •re
, k.th.
...volutipmannen hield, . en daarom legde men het er op toe om • he.sa „,:),
buiten de kerk te houden. Nadat hij een' voliidend .examen afjé
legd had,, werd hem gevraagd of hij de Reglementen der nerve kerk
• , /..1e

wel kende en er mede instemde.
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Deze vraag werd opzettelijk Ée
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og nooit was bij het examen Zoo iets gevraagd en daarvan
tingtiihrMkelijk gemaakt. Van Raalte antwoordde, dat hij
41selltegleinentenhiet in.biionderheden kende, evenmin als elk ander
.•ent„.nls hir examen deed, dock hij wilde wel beloven aan die
kteenten zich te zullen onderwerpen als zij niet in strijd waren
iset dckis Woord, • Doch dit antwoord werd niet voldoende geacht,
zond hem .weg met den raad, dat hij de Reglementen maar
klif;It'.5
ttO_" -incest bestudeeren, en dáu kon hij op een volgende vergadering
tens terugkomen. Hij studeerde in de Reglementen, en kwam
overtuiging, dat sommige bepalingen in strijd waren met
f. Woord.• Toen ging hij terug naar het Hervormd kerkbestuur,
$,,;ertelde openhartig het resultaat van zijn onderzoek. Hij lee/de
altijd, in de hoop, dat men hem in de Hem.:kerk toelaten zou.
P?-tih-best
'uin was immers zoo liberaal, dat het volkomen voldaan was
Wet' proponent beloofde de Belijdenis der kerk te zullen handhaarzoover deze (naar zijn eigen meeniug) met Gods Woord in
nstemming
was. En nu Van Raalte op dezelfde voorwaarde
•.
atiReglementen wilde aanvaarden was hetzelfde bestuur op eens zoo
dat het Van Raalte afwees en den toegang tot • de
kerk kieslist weigerde.
Sloot .hij 'Zia ;tan bij, hen, die zich van de Herv. kerk hadggescheiden... Nadat hij reeds in onderscheidene gemeenten
'tpgetreden, en ook al beroepen was door de gecombineerde
Genemuiden en MastenbrOek, werd hij op de eerste Syder Christelijke Gereformeerde kerk te Amsterdam in r836 ge,!*araineerd en tot de bediening des Woords toegelaten en geordend,
,fl;,we1dra in zijne gemeenten bevestigd. Dock deze man, zoo vol
,• •40Tkracht en ijver kon zijn arbeid niet beperken tot deze beide gemaar predikte weldra door geheel de provincie• Overijsel.
•det.11eere gaf veel zegen op zijn, werk vooral in zijne volgende
te - te Ozurnen.
Met 4e". 'afgescheidenen deelde hij ook in de laaghartige vijand' tyrannieke vervolgingen, waardoor zij op aansporing van
è. synode der Herv. kerk door de liberale regtering zoo
oèhijk werden gekweld. In zijn „Levensschets van Van
•,:,,,heeft Prof. Dikei daarvan .iets medegedeeld, doch in „De
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e•hr••12-r t,"-,
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;
"
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Refohnatie, dl. I en II, een Tijdschrift uit de eerste jaren d
scheiding, worden de voornaamste bizotderheden meer breed
medegedeeld. Eenmaal is hij zelfs in de gevangenis opgeslote
meer dan eens in groot levensgevaar geweest. Wanner v‘'.j.ditlijcris
vak van zijn leven in verband beschouwen met het volgendeda
•
blijkt duidelijk,•dal•dié'verdrukkingen
hein een vooder'
:„
dings.school waren voor de beproevingen. waarin hij later:zoudelqr
men. Dat tijdvak leerde hem reeds lijdzaamheid en volharding.
De voortdurende druk der vervolging had echter langzamerhand
de gedachte opgewekt om Nederland te verlaten, en elders éeh ildtr,
vluchtsoord der vrijheid te zoeken. Weldra richtte men het oOkop
•
Amerika. De gerlachte•aan landverhuizing werd nog versterkt dCorl
de onderlinge oiMenigheden in de kerk over de-verhouding' t.Pt,4
Regeering in zake het vragen van vrijheid voor godsdienstoefeiMig,,
over de "verlibuding tot'de Herv. kerk, over de„lerzieniurvadt*
Dordsche kerkenorde, over het dragen van bet ambtsgewaad let4g
•
Een sorns overdreven conservatisme aan de•eene zijde en eau one?.
4,•0
standig voorwitdrijven aan de andere zijde verwijderde de zonirk
, van hetzelfde huis van elkander, en Van Raalte, 'al die • twisténjr
inoeg kwam iu.den zomer van 1846 tot beslissing om u naar
• • gi•
ka te verhuizen, en daar eene kolonie te stichten. Reeds' 24 Seir•t
• •••••••.,11
van dat jaar ging hij aan há hoofd van een gezelschaf:. emigrant*
,
op reis, en- kwam 17 Nov. te New York aan. Na vele liformati0;
• •;.:•••
en moeilijke onderzoekingen besloot hij zich te vestigen in •de.stre:tt
Mil, waar nu de stad Holland ligt. De' beschrijving van zijne'fei.
zen en ontmoetingen vinden we in de beide werkjes door.,Brunufiel--1
•••:,
kamp uitgegeven in 1847: Stemmen uit Anzelika, en Hollarrd.U.r:
•
Amerika. •
LQ
Op yhFebr. 1847 kwam het 'eerste gezelschap op de plaats der. ,
• •
stemming aan. Daar stonden de helden der stoute ondernemiutm
midden van de .reuzen van het woud. Dadr stonden zij in tiet-iibé?,
woonbare woestenij. Nu begint de lange, bange worsteling.om =etc
wildernis te herscheppen in een bewoonbaar en -.
.vritchtbaa
:V.
cord. Welk eene krachtsinspanning werd hier geëiscirt.,•
eene volharding was hier noodig. •Welke beproetr.klieg tiCei
ten hier doorworsteld, welk een lijdzaamheid moest bier kelee.r
: .

;:i: ' 7.9
... •
.
... . •
4. -• •;.•;.•".•
knoest.hier.geoefend Worden: •gik
• . wanneer, liet volk• .:••.
en ruk'cler,achaijnbaar-onèverkornelijke moeilikheden woe:- .... '
:7".
.
.
1-.
4.-ef:Wi'r5:.9.1!,‘"'
elindensdan twidt•Yaii Raalta door woord ed;gebed `.. •
„trip-te::„..„4,ie eg• qt,zij 'moedig de worate ing yoortzetten. •••:,
. :. , .
iesegreiden..sllijkti.dat Vag Ráalte diet let Cow•Cp.aii1r.,Y ..
r,reérleiSopf doef. YPor, oogén had. . Hij zocht.deifyrkilier om.',• •
Maitt.atjti:„,W9ord fe kunnen dienen, de maatscliappelijke pos tie, . ,.
n; eis l'ièfi• yolk door onderwijs totihoogere.ontwikkéling .
ipibétefe
, .,•
irk.iitiái..^:itok dg ladtste. Dit blijkt duidelijk tit het ?eh, dat
ij i$ i dopr:;ziji::,:inyloed de grondslagi'.gélegd,"'it•erA tan Hoge '
•.
yaw deii.• leider In • deze kblorkie. putzaglijt zwaar
Wei" bartpen, ouidathij in dete nietflse wereld / zelf.
;:vele.,4in'Ork;Mpe.st keren voor dat .hij;.aitten met zakerhei'W,
fnitieja ht tsel gernakkelijk:.‘yoor hen die,:i:trriak•;,'
m9zie1iin 4e yreeselipre werkelijkheid,`Yan 'lié'éérste jaren dejlichtvaardig ,e'eaé.Yeroordeelig
'''",$#ë'r\I'vee'l;•;:tat'"aldei:s had kunneik:gedaan worden, hef is
kg•:30
44;)c
•c-'i'p
ter•orttegenaliteke ijic,„!dat er in die dagen én in,tlie• toestanden
01,52h..0•Ipigki;beter.."1.egleu, koh:dan Van Raattek
met,zulk.èen besliatheidildW'
'
• .•
)
'"
,132#2.:#3,11k eeuep n t d e rziel; met zullt:een:bizonderpje;ijerp
vasten wil, met zulk een bezielénekeloof, dan ware
• •'
• • •
......
eMederzetting:zeker mislukt.:• Pod had hein voor deze: taak
rtri-lkeeft,ltentdaarvorit gebruikt: • Niemand poge 2‘daarom'
,
.
‘C."
•&.•
•
•
•:
2
i.A13;d40.1 groOten man,: die in zijn kring eeg'eenige
Wrierkléinén,' 'Al is mén , het ook met zijue leiding
.
, der ker.:.
jakeii.niet eens, men beoordeele ook dit toch zuiver objectief •
tiVerband met de omstandigheden van dien tijd, enineii'zij Met .
.,,eiggeéstig om .cjaarotn. het vele goede en beteekenisvplle van
''.kl
gigatle0;;Porbij teliien. Pe& vergete meis in de beciordéeling van
'Ï k&kelljke dakeg likiegdaei:ran Ráaltehét irpote proces der latere
.12tht' ilaalifiè tan de Chr beref kerk en !Mat- theologie in Neder:
•
'
niet mede heeft doorgemaakt • .
z!•
• t,:.
Dik,-yari,./tazilték door God is gebruikt om voor ons Hollandsqi
tól;:atiind te brengen moet door elk erkerid worrn
F.V. ,. A. C. VAN A.ALTE;40,.D..
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BET HUISLIJK EN PAM ILIELKVEN

• Mapè

:
den. Dat hij een man was,die zich zelf verloochenen kon en die zich'
zelf opofferen wilde voor de belangen van zijn yolk, lung niet tegen;
gesproken worden, al is liet ook dat hij zijn zwakheden had. • . .„
Zijne geschiedenis it; zijne kolonie is ook voor een grriot-,deel
eene lijdensgeschiedenis. Smartelijke beproevingen en bittere,,t
leurstellingen waren in niet geringe mate zijn deel, zoowel pp Matit
schappelijk als op kerkelijk gebied. Doch hij heeft standyiiStik
doorgeworsteld zoolang hij krin; en hij heeft vele zegeningen
zijn arbeid gezien edervaren Altijd had hij zijn oog gericht Or;
het doel, dat God bent naar zijne vaste overtuiging hadvoorgesteld4
Wat zijne hand vond om te doen, dat heeft hij gedaan met al zijn
macht.
De man van dit groote werk had geen sterk gestel. Door a‘n
houdende inspanning en veel lijden verminderden eindelijk. zij;ie
krachten. Eu teen hij in 187t. de twee zwaarste beproevingen. Vktfib
zijn leven moest doonvorstelen; ml. het verlies zijner echtgenoo.t4
die voor hem ZOO veel beteekende, en den brand van Hollandt
tcheen ook hij spoedig te zullen bezwijken. Toch gaf God hem tioi7
voorrecht, dat hij den 27en Sept. 1872 het 23jar1g bestaan trza•it;i
aolland nog mocht medevieren en zelf nog als feestredenaar kono •
reden. Doch daarna zonken zijne lichaamskrachten langzarneij
-and weg, totdat hij 7 Nov. 1876 in de hope des eenwigen lever)
.s
ijn hoofd ter riste légde. Algemeen werd gevoeld; dat er een Mriti
an groote beteekenis was heengegaan. Niemand onzer vergete he'er
P. M. TEN HOOK:

et huislijk- en Familieleven der hollandert,
in Amerika.
•
kran wege de veelzijdige beteekenis yan het huwelijk moet er big
ie aanvaarding met elke betrekking -yap het inenschelijk levetitig
ening warden gehouden. Het is Wel niet mogelijk uit de HelIK' t4
••
ithrift een stelsel van gebruiken te verzamelett waarnaar-cle,vok.

pER elpgLsAkDKRS IN AMERIKA-..

•

. •

•kagt,tetI, fI1/4telijkliioet plaats hebben. Het pat er mede •

•- •"
n.,:•••t?t7."
ekkviétten eg.verordeuingen..cip maatséhappelijk eu
de grondgedachten in Gods WOord
thikd4rvoör
in_tte.detoepaSsing van de beginselen is. van Ver": •
.Dat, behalve de plechtigdy.
It',tudite'dele:-tdek-oMstige echtgerieoten moeten ;geschia a''e4:jáïaf;';iiiiik4fdèr• Wéderzijdsché • familieleden vereischt'
,,,, • .
;‘,tezz,;;,-4,
o‘
*lifer:nit:de Heilige Schrift wel duidelijk. Wat in Gen.,.
ti#:e.ïltaacliC•ah Eliëzer den knecht van Abraham toen hij
hak eene vronw. te halen moet ons daarvan»
aioni
liiike,;•01;*itiP,Wel. de famine als de jongedochter gaf een.:1; , .
'autWp,ord'..oP . ,bet verzoek dat yan,wege Abraham_ett.s.,
WettiireeAlSstelledwij ons •de orde waarin d ,toesteat4:
e:ly Wer,51. .egn• wenngtanders• voor An onzen tijd, 4e pood
-ibrotiitl,docinieder die een weinig nadenkt gevoeld
'dietdoOr den echt tusschen verschillende.4aMiliën . •
teeft tsvoor. :liet fatmlieleven van le groote beteekénis dan dat
Wederzwische nabestaanden niet eene zekere bekrachtiging
**ten verlangen .; Br rijn bewijzen in overvloed voorhanden,
,etianzeliollandsche. famil“in, waaruit blijkt dat een huwe-•
teje'fatuthe-yereert; verblijdt n steunt; maar integendeel
• ook
.
4POtt:eelie -t3nte8ikkige echtelijke verbinding wederzijdsche on familieleden zich een zwaar drukkenden last zien7oPgelegd,
uurlijk. /e drukkender Wordt indien zulk eén huwelijk tegen
Wil én ionderi,•,hunue. toestemming is voltrokketlia .En of' „het want is dati puders of voogden voorzichtig dienen te zijn
,i,tet:.anderá dan -onrgetyichtige en geldige redenen een. huwelijk
•
"terhinderensof tegent,e staan ;• omdat dit sOmtijds voor.liet levensIvan: j:rigelieden:.yerivoestende . gevolgen heeft, is het evenwel
^"t jétigdike:YerEefdeitaatiige redelijke )2Z\\ aren,
oudere
geen gehoor mogej clatzeggen.,
i
$04 )10,ttvgin:. st*en aan een vloek over hun huwelijksleven.
gelitle4èrwoesten.• ,Ook de burgertijké
ii4irg:144- eleht.bétiokiten..: gr vloeren burgerlijke
eene bekrachtiging van wege de '; .•'
y
etheitiMgderen.
•
.0tr;
'deze te kunnen handhaven en .
kike:ol
;

•

