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September 29, 1843

A letter of Isaac Ferris to Groen Van Prinsterer in which Ferris
sends an honorary degree conferred by Rutgers College on Groen.
Groen is commended for attempting to restore faith to the
Hervormde Kerk. Ferris also expresses the wish that "We are
anxious - - that the Government for the Colonies should grant us
the facilities we desire in carrying on the good work of
missions."
In Dutch and English
Printed original in the Groen Van Prinsterer Archives, Den Haag,
Koninklijke Bibliotheek, Rijksarchief, Zuid Holland, item 755,
p. 540.

540
treedt. Gemakkelijk i8 het een koning aan te wijzen een standpuzit van onzijdigheid
of onverschilligheid; maar in de practijk zal het wel nooit bestaan. Die niet vóór is,
die is tegen. Een Christen-vorst zal wel verdraagzaam kunnen en ook moeten zijn.
maar niet onverschillig, niet onzijdig. Hij zal vóér Christus zijn, ook als koning,
Een ongeloovig of in waarheid onverschillig vorst zal tegen zijn. — Gasparin wil
niet, dat Frankrijk zich naar buiten vertoone als Catholieke mogendheid. Met de
Charte in de hand heeft hij gelijk. Maar de historische waarheid is sterker dan
eene grondwet. Frankrijk is historisch een Catholiek land bij uitnemendheid,
evenals Nederland zich ook nu nog als Protestantsch land naar buiten vertoont,
en om dezelfde reden.
755. I. FERRIS AAN GROEN, 29 Sept. 1843 I).
Zendt Groen het diploma van de 'honorary degree, conferred by the Trustees of Rutgers
College, New Jersey, under the care of the Reformed Dutch Church in America''). Heeft het
voorrecht gehad, in Holland vertoevend, een aantal van Groen'a geschrif ten van Van der
Kemp te ontvangen, 'and to convey to my brethren a fuller knowledge of your efforts to
restore the faith ofihe fathers of our Church. - - Among us in this country the doctrines of
our symbols are maintained ex anirno and our church enjoys a high degree of prosperity'.
Zendt Groen eonige Zendingsbladen en een Christelijk 'newspaper', en spreekt de wensch
uit dat ook Groen er een zal oprichten 'for the advancement of evangelical doctrines. - We are anxious - - that the Government for the Colonies should grant us the facilities we
desire in carrying on the good work of missions'. - '

756. J. J. L. VAN DER BRUGGHEN AAN GROEN, 3 Oct. 1843 3).
Alleen bedank ik u hartelijk voor uwe Redevoering over Willem I:
met groot genoegen las ik vooral uw laatste gedeelte: — gij zijt er dunkt mij
uitnemend in geslaagd om met kieschheid te doen hooren, hetgeen men hoo ren
moest, en op die plaats moeijelijk te zeggen was.
*757. C. J. VAN ASSEN AAN GROEN, 4 Oct. 1843 4).
Leest gij ook de Duitsche atheische pantheistische Schriften? Het
brutaalste van alle brutaliteit is, dat zij (Feuerbach 5) b.v.) beweren dat Luther
en Calvijn niets anders hebben beleden dan zij. Men heeft hen slechts niet verstaan.
Prof. Scholte[n], wiens oratie 6) u niet zou ontsticht hebben, naar ik hoor
(ik bleef toen wegens verkoudheid te huis), sprak mij van een Rede die Prof. Haze 7)
zou gehouden hebben tegen die nieuwe Hegelianen of het Jonge Duitschland.

'

1) Uit New York..
2) Rutgers College, New York University en het seminarie van New Brunswick (New
Yersey) waren in 1843 eigendom van de Reformed Dutch Church. In 1858 kreeg Van Raalte
den graad van Doctor of Divinity van Rutgers College; vermoed kan worden dat Groen denzelfden graad gekregen heeft, doch hierover wordt verder niets medegedeeld_ Ferris was geen
hoogleeraar aan Rutgers College, doch kon als invloedrijk predikant in de Reformed Church
voor u ers College handelen.
—
3) Uit
4) Uit Leiden. — Gebonden in het jaar 1844.
5) L. A. Feuerbach (1804-1872); 1823 stud. theol. te Heidelberg, 1824/6 te Berlijn;
1827 stud. bot., anat. en physiol. te Erlangen, 1828 prem. dr. philos. aid.; 1828/32 priv. doe.
philos. te Erlangen; daarna zonder beroep.
6) Zijn inaugureele oratie van 26 Sept. 1843: De refigione Christiana sues ipsa dieinitatis
in animo human° eindjes, Lugd. Bat., [1843].
7) K. A. von Hase (1800-1890) ; 1818 stud. theol. te Leipzig, 1821 te Erlangen; 1823 priv.
doe. to Tiibingen, 1826 te Leipzig; 1830 prof. extraord. te Jena. Streed tegen bet rationalism°.
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