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Den 24sten April dezes jaars had de vereenigde protes-
tantsche gemeente op Curasao honderd jaar bestaan. Het
Koloniaal Weekblad van 14 Mei 1925 en de Amigoe di
Curacao van 21, 28 Maart en 4 April hebben die gebeurte-
nis terecht in herinnering gebracht. In het laatste blad
deed dat de bekende Curac,aosche historicus pater P. A.
Euwens, O. P., in een drietal artikelen, waarin hij de ver-
eeniging der hervormde en luthersche gemeenten laat
voortvloeien uit eischen der practijk, met name uit den
beklagenswaardigen toestand der luthersche gemeente,
die toch reeds de gastvrijheid der hervormde genoot. Het
Weekblad herinnert vooral aan des Konings bekend stre-
ven naar éénheid. Een artikel van pastoor Euwens in de
Amigoe van 23 Mei bestrijdt eene opvatting van ds. G. J.
Eybers over het getal hervormde predikanten van ouds op
Curacao, wat dus buiten de eigenlijke herdenking omgaat.
Hadden wij nu louter te doen met eene plaatselijke aange-
legenheid der gemeente, wij zouden met de vermelding
van genoemde artikelen kunnen volstaan. Maar de samen-
voeging was gevolg van de eigenaardige koloniaal-kerke-
lijke politiek des Konings en, wijder, vrucht van de alge-
meene verbroederingsgedachte van het tijdperk. Onder
dat licht bezien, heeft zij recht op uitvoeriger herdenking
en gaarne heb ik de mij zoo vriendelijk geboden gelegen-
heid aanvaard, haar in dit tijdschrift enkele bladzijden te
wijden.

In de laatste helft der 18de eeuw was de geest der ver-
draagzaamheid en der verbroedering vaardig geworden
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over de protestantsche volken van Europa. De Verlich-
ting zoo goed als het Piëtisme (overigens vogels van zeer
diverse pluimage) voerden tot eene verflauwing der gren-
zen, door de belijdenisschriften tusschen de kerkgenoot-
schappen getrokken. Men wilde over de staketsels heen
elkander de hand reiken, omdat het christelijk leven en de
vrome bevinding immers zooveel meer beteekenden dan
het dogma, dat wel alleen daartoe scheen uitgedacht om
door spitsvondigheid en haarkloverij de menschen tegen
elkander op te jagen. Men ging de mogelijkheid toegeven,
dat men zalig kon worden langs velerlei wegen, ja dat ook
de heidenen van deugdzamen wandel, als wier type So-
crates gemeenlijk dienst deed, schoon verstoken van het
licht der openbaring in Christus, toch het eeuwig heil deel-
achtig zouden worden. Deze tolerantie (echt 18de eeuwsch
woord), bij den een wezenlijke godsdienstige vrijzinnig-
heid, bij een ander onverschilligheid voor theologisch den-
ken, bij een derde zelfs vijandschap tegen allen godsdienst
als gevaarlijk voor geestelijke ontwikkeling en mensche-
lijk geluk, hing weer samen met die merkwaardige aan-
doening van verteedering in dit tijdperk. Men sprak gaar-
ne van algemeene menschenmin, de harten gingen open
voor een zeker sentimenteel medeleven met de lieden van
„eenvoudigen stand", met den akkerman achter zijn
ploegossen en den daglooner in zijn stulp, gelijk men im-
mers ook, door Rousseau voor geen klein deel, tot de na-
tuur kwam, tot haren eenvoud, hare liefelijkheid, tot het
leven in den staat der natuur, ver van de onrust en den
valschen schijn der beschaving. Geroepenen en ongeroe-
penen wierpen zich met hartstocht op de beoefening der
natuurkunde, in de salons dweepte men met den geluks-
staat der natuurvolken, Bernardin de Saint-Pierre's
„Paul et Virginie" (1788) was in aller handen, zijne „Chau-
mière indienne'' (1791) werd een tempel des heils; meteen,
voorgelicht door de groote ontdekkingsreizigers van het
tijdperk, sloegen de vermoeide en uitgeleefde westerlin-
gen in den geest hunne tenten op onder de inboorlingen
der Zuidzee-eüanden, in wie zij alle kracht en gezondheid
en deugden vonden, waarvan het afwijken van de natuur
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hen had beroofd *). Aldus dan bracht de tijdgeest toena-
dering tusschen de volken, de standen en de kerkgenoot-
schappen.

Wat nu verder deze laatste betreft — in Duitschland
kwam het, zooals men weet, tot eene Unie tusschen lu-
thersch en gereformeerd. Koning Friedrich Wilhelm III
van Pruisen heeft daarop van den beginne zijner regee-
ring af aangestuurd. Tegen den gedenkdag der kerkher-
vorming 1817 verscheen zijn manifest, waarin hij verklaar-
de haar thans tot stand te willen brengen. Reeds zijne in
God rustende voorvaderen hadden de gereformeerde en
luthersche kerken tot ééne evangelisch-christelijke willen
vereenigen, maar waren op den taaisten sectegeest gestuit.
Doch nu was de dag des heils genaakt en begeerde men,
het uiterlijke ter zijde zettend, de hoofdzaken, waarover
men het eens was, handhavend, tot die eenheid te komen,
die zoo geheel in den oorspronkelijken geest des Christen-
doms ligt en de bron zou worden van godsdienstige en
kerkelijke opleving. De gereformeerde kerk wordt niet
luthersch en de luthersche niet gereformeerd, beide wor-
den tot ééne evangelisch christelijke. De koning zegt wij-
ders, dat hij deze Unie niemand wil opdringen, zij moet
uit eigen overtuiging vrijwillig tot stand komen. Toen
heeft de Synode van Berlijnsche geestelijken, onder voor-
zitterschap van Schleiermacher, in een zendbrief aan de
gezamenlijke protestantsche gemeenten, voorgesteld den
naam Evangelisch aan te nemen en zich kerkelijk te ver-
eenigen. Inderdaad hebben de Berlijnsche geestelijken,
31 October 1817, gemeenschappelijk het avondmaal ge-
vierd met breken des broods (wat gereformeerd was) en
met het voorlezen alleen der inzettingswoorden. De Prui-
sische gemeenten volgden; in Rijn-Beieren nam een refe-
rendum van gezinshoofden met ruim 40.000 tegen ruim
500 stemmen de Unie aan. Baden verkreeg haar in 1821,
elders erkende men voor 't minst haar goed recht. Door
des konings hofprediker Eylert, door Neander kennen wij
Friedrich Wilhelm als een vrijzinnig en vroom man, die
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