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BIJBELCOLPORTAGE. 
De uitdrukking1 „colporteur" in algemeene beteekenis 

beduidt „een reizend agent van een godsdienstig genoot
schap, die Bijbels of andere godsdienstige lectuur goed
koop verkoopt of gratis verspreidt". Wanneer hij in 
dienst is van een Bijbelgenootschap, wier eenig doel is 
,,de grootere verspreiding der Heilige Schrift, zonder 
aanteekeningen of uitlegging, aan te moedigen", dan is 
hij geheel beperkt tot het verkoopen of verspreiden van 
alleen den text of vertalingen van den Bijbel of gedeelten 
daarvan in de verschillende talen der wereld. Men kan 
nog niet zeggen, dat het gebruik van dit agentschap bij 
het Christelijk propagandisme algemeen goedgekeurd 
wordt. Sommigen dergenen, die trachten het Koninkrijk 
Gods uit te breiden, beschouwen het met achterdocht en 
anderen zijn er openlijk tegen. Maar de aarzeling en 
vrees, waarmee men het beschouwt, zijn voor een groot 
gedeelte toe te schrijven aan het verkeerd begrijpen van 
zijn doeleinden en het onbekend zijn met zijne resultaten. 
Degenen, die de Bijbelcolportage het best en het meest 
van nabij kennen, beschouwen haar niet langer, alsof zij 
nog de proef moest doorstaan als een der middelen om 
de Goddelijke opdracht te volvoeren: „Gaat henen in 
de geheele wereld en predikt het Evangelie allen crea
turen". 

De bezwaren die men opgeworpen heeft zijn deels dog
matisch, deels praktisch, maar op welken grond zij ook 
gebaseerd zijn, verdienen zij een nauwkeurig onderzoek, 
waarbij men zich tracht te plaatsen op het standpunt der 
tegenpartij. 

Bijbelcolportage berust op zekere algemeene opvat
tingen van den Bijbel en de Kerk, en zelfs van de ver
houding tusschen deze beide. De Schrift wordt verspreid 
door dit agentschap in het vaste geloof, dat zij verschilt 
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van alle andere boeken, daar zij eene openbaring van God 
bevat, die eenig is van aard en van onvergelijkelijke 
waarde. De „Spectator" mag als een onbevooroordeeld 
getuige aangaande dit punt beschouwd worden. Wat 
zien wij als wij den geordenden voortgang van de groote 
wereldgodsdiensten gadeslaan? Onder de honderd mil-
lioenen der schepselen Gods zien wij, hoe achtereenvol
gende millioenen gevoegd worden bij de millioenen dié 
een Boek kennen, hetwelk de menschen gelooven dat 
hun door God gegeven is. Voor den vooruitgang dier 
millioenen, voor het voortdurende aannemen van één 
Boek boven andere boeken, moet eene reden zijn, als er 
voor iets eene reden i s ; moet die reden niet zijn het vaste 
voornemen van den Schepper, dat zulk een Boek en het 
Evangelie van Christus dat het bevat, ten slotte het Boek 
der wereld zal worden? 

Het Boek der volkeren, die naar vooruitgang streven, 
is niet de Koran; en indien men eens heeft toegestemd, 
dat een zekere mate van vooruitgang goed en recht is, 
dat de gansche schepping inderdaad voortschrijdt naar: 
,,ééne Goddelijke gebeurtenis, nog ver af", dan kan de 
vooruitgang van Bijbelkennis, gelijktijdig met den voor
uitgang van het menschdom, geen toevallige samenloop 
van omstandigheden zijn. Als wij in iets gelooven, dan 
moeten wij gelooven, dat het verordineerd is, dat de 
energie der overwinnende volkeren der wereld geleid 
wordt in het pad, hetwelk het menschdom moest be
treden, en dat pad is de godsdienst van den Christus, 
zooals die in den Bijbel geopenbaard is. — Wij weten 
tenminste dat jaar in jaar uit hoe langer hoe meer schep
selen Gods den Bijbel lezen en met het onderwijs van 
Zijnen Zoon kennis maken, en wij kunnen niet nalaten 
te gelooven, dat de toenemende kennis van dat Boek in 
de wereld een deel uitmaakt van het groote Plan, dat de 
menschheid ten slotte, zooals Bacon het zoo schoon uit
drukt, léidt in „de Sabaoth en de haven voor allen arbeid 
en alle zwerftochten der menschen". Afgescheiden van 
zulk een overtuiging, kan men de Bijbelcolportage moei
lijk rechtvaardigen. Het feit, dat de Bijbelgenootschap-
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pen niet meer en niet minder dan getrouwe Vertalingen 
van een Griekschen of Hebreeuwschen text verspreiden, 
die zoo dicht als dit den geleerden mogelijk is, blijven 
bij de ipsissima verba van de oorspronkelijke schrijvers, 
wijst er ook op, dat zij gelooven, dat de oorspronkelijke 
documenten in den eenen of anderen duidelijken vorm 
eene goddelijke ingeving bezaten. Hoe God echter sprak 
door degenen, die dit Boek schreven, trachten zij niet te 
bepalen. 

De zeer groote verspreiding der Heilige Schrift berust 
voorts op de veronderstelling, dat de Bijbel op zichzelf, 
slechts gelezen bij het licht „hetwelk verlicht een iegelijk 
mensch, komende in de wereld" en zonder eenige syste
matische vertolking door de Kerk, een onfeilbare gids is 
tot die kennis Gods in Christus „in dewelke is het eeuwige 
leven". 

Van deze beginselen, die der colportage ten grondslag 
liggen, wordt het laatste het meest aangevallen. Op grond 
dat de Bijbel alleen niet te vertrouwen is, heeft men zich 
in Roomsche en heidensche landen hevig tegen de col
portage verzet. 

In Roomsche landen, voornamelijk op het Europeesche 
vasteland, heeft men haar vijandig beoordeeld, omdat 
men beweert, dat het werk der colporteurs zoo niet den 
band tusschen de Katholieken en hunne moederkerk ver
breekt, die dan toch losser maakt, en op deze wijze leidt 
tot scheuring. Deze beschuldiging wordt ingebracht door 
een deel der Hervormde Kerk, dat met verlangende oogen 
naar Rome opziet. 

Maar de gevolgtrekking is toch zeker, dat de leer van 
den Bijbel en de leer van Rome niet met elkaar in over
eenstemming zijn, en dat is de zwaarste beschuldiging 
die men tegen Rome kan inbrengen, want zooals Bisschop 
King van Madagascar gezegd heeft: „De Bijbel is het 
laatste hof van beroep in zake geloof en zeden." Zooals 
te verwachten was, kan de Roomsche Kerk zelve de col
portage niet gunstig beschouwen, zoo lang zij den men
schen het recht van een persoonlijk oordeel ontzegt, en 
er op staat dat de Schrift slechts volgens hare vertolking 
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gelezen worde. In zijne behandeling van deze aanspraak 
van het Pausdom schrijft Dr. Harnack: „Volgens de 
tegenwoordige leer der Roomsch Katholieke Kerk is de 
Heilige Schrift het eigendom der Kerk als een lichaam, 
en zij — d.w.z. in het laatste geval de Paus — is ver
plicht dit eigendom trouw toe te dienen, zooals haar dit 
het best toeschijnt, en te bepalen, op welke wijze er in 
welke mate de Heilige Schrift toegankelijk gesteld zal 
worden voor eiken Christen. Als een gevolg van ons 
onderzoek zien wij, dat deze aanspraak der Roomsch 
Katholieke Kerk eene nieuwigheid is. Noch in de eerste 
drie eeuwen, noch in de vierde, was de Bijbel ook maar 
eenigermate ondergeschikt aan de Kerk ; dientengevolge 
kunnen wij niet het minste spoor ontdekken van een ge
loof, dat de verhouding der leeken tot de Heilige Schrift 
verschilde van of meer beperkt was dan die der geeste
lijken, of van eenige gezaghebbende bisschoppelijke ver
ordening, die den leeken grenzen stelde in het lezen van 
den Bijbel. De Heilige Schrift en de Kerk stonden zij aan 
zij als een onafhankelijk geheel. De Bijbel behoort aan 
den persoon op dezelfde wijze als hij aan de Kerk be
hoort. Het Protestantisme heeft dus het getuigenis der 
eerste Christenkerk op zijne hand, wanneer het de Kerk 
niet toestaat, de verhouding tusschen den persoon en de 
Heilige Schrift voor te schrijven." 

Bezwaren tegen colportage onder de heidenen worden 
niet alleen door Roomschen gemaakt, maar door enkele 
leden der Hervormde Kerken, op grond, dat het zoo waar
schijnlijk is, dat zij in hunne groote onwetendheid den 
Bijbel verkeerd zullen begrijpen. De verhalen betreffende 
persoonlijke zonde, liegen, wreedheid, wellust en verdor
venheid van het volk, verraad, bloedvergieten, kwaad
doen, kunnen een prikkel tot het kwaad blijken te zijn 
en beschouwd worden als eene rechtvaardiging van hunne 
eigen slechtheid. Het is waar, dat het Oude Testament 
over het'geheel de dagelijksche tooneelen en levensgebeur
tenissen in niet-Christelijke landen afschildert, maar het 
is ook waar, dat waar de zonde wordt afgebeeld, ook on
veranderlijk deze les geleerd wordt, dat het loon der zonde 
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de dood is. Zooals wijlen Dr. John Watson zeide : „De 
Bijbel is zoo samengesteld, dat er geen boek, geene ge
beurtenis in is, die niet op Jezus Christus wijst." De 
critiek heeft echter weinig grond, om de eenvoudige 
reden, dat het Oude Testament zelden de heidenen be
reikt, die buiten bereik der Kerk van Christus zijn. 

Over het geheel verspreidt de colporteur afdrukken van 
de Evangeliën, en het Evangelie waarmede vertalers hun 
werk beginnen is het Evangelie van Marcus, omdat dit 
het eenvoudigste verhaal is. Maar nu weer maakt men 
bezwaar, dat zelfs de Evangeliën vol moeilijkheden zijn 
voor den geoefenden geest, hoeveel te meer voor de onge-
oefenden, die eerst zelfs nog de letters moeten leeren 
spellen ! Hunne verheven boodschap ligt toch zeker bui
ten het bereik van wilden. Is het niet mogelijk, dat wij 
te veel nadruk op de moeilijkheden leggen? Toen hij in 
de St. Mary kerk te Oxford preekte, zeide Bisschop Gore : 
„Zeer dikwijls worden wij weerhouden om den" Bijbel te 
lezen, omdat wij stuiten op iets, dat wij niet kunnen be
grijpen. Mag ik zeggen — het klinkt zoo eenvoudig, dat 
het bijna dwaas is, maar het is zeer waar — dat de voor
naamste gedeelten van den Bijbel zeer eenvoudig zijn; 
zoodat, ofschoon wij het moeilijk kunnen gelooven, hij 
dingen zegt, die zoo grootsch zijn, beloften uit, die zoo 
verheven zijn, dat zij ons ontzetten, en toch zijne bedoe
ling duidelijk is, en zooals ik zeide — alle belangrijke 
dingen zijn duidelijk." Het is waar zelfs van den onge
schoolden wilde, die het Evangelie leest, dat „de belang
rijke dingen duidelijk zijn." Zij onthulfên Jezus Christus, 
het Woord 

„Which he may read that binds the sheaf, 
Or builds the house, or digs the grave 
And those wild eyes that watch the wave 
In roarings round the coral reef." 

De Bijbelcolportage vooronderstelt, dat alleen de Hei
lige Schrift in staat is om „wijs te maken tot zaligheid 
door het geloof, hetwelk is in Christus Jezus." Men 
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moet zich echter niet voorstellen, dat deze bewering be
treffende den Bijbel niet te rijmen is met het geloof, dat 
de Kerk bovennatuurlijk is, dat zij is ,,Zijn lichaam, de 
volheid van Hem die alles in allen i s . " Wij gelooven, 
dat de Kerk niet de plaats van den Bijbel in kan nemen. 
„Ons werk moet wel volkomen gebrekkig zijn zonder 
eenen Bijbel in de landtaal", schreef Bisschop Steere. 
Maar het is evenzeer waar, dat de Bijbel niet de plaats 
der Kerk in kan nemen. Beide getuigen zijn noodig, en 
beide zijn bovennatuurlijk. Het is goed om zich te her
inneren, dat de Kerk de oudste getuige van deze twee 
is, en de Bijbel moet niet beschouwd worden als een 
tegenstander, of zelfs maar als een mededinger. De twee 
vullen elkander aan. De Kerk wordt gelouterd en opnieuw 
bezield, daar zij in den Bijbel tegenover Christus zelf 
wordt gesteld; en de beteekenis van den Bijbel wordt 
verklaard door de eerbiedige en biddende studie der Kerk. 
Beide zijn noodig voor de volle ontwikkeling van het 
geestelijk leven en de uitbreiding van het Koninkrijk Gods 
over de gansche aarde. 

Over de beteekenis tusschen de Kerk en den Bijbel kan 
niemand spreken uit naam der Bijbelgenootschappen, 
want in hunne samenwerking bevatten zij Christenen van 
de meest uiteenloopende meeningen omtrent den Bijbel 
en nog meer omtrent de Kerk. Als deze uiteenloopende 
meeningen werden vereenigd in elke mogelijke verwisse
ling en combinatie, dan zouden zij de opinie der Bijbel
genootschappen betreffende de onderlinge verhouding tus
schen de Kerk en den Bijbel vertegenwoordigen. En toch, 
ofschoon zij niet omschrijfbaar is, kan die verhouding 
toch misschien op eene algemeene wijze duidelijk gemaakt 
worden. De leerstellingen van den Christelijken gods-
dienst, zooals die in het kort in de geloofsbelijdenissen 
der Kerk zijn weergegeven, zijn ontleend aan de Heilige 
Schrift, evenals de wetten der wetenschap geformuleerd 
zijn volgens eene studie van het stoffelijk heelal. Een 
man der wetenschap maakt geen wet; hij ontdekt haar 
slechts en drukt haar uit, en verklaart haar met meer of 
minder goeden uitslag door zijne theorieën. Zoodoende 
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opent hij den toegang tot eenen schat van kennis en van 
macht, dien onze voorvaderen nooit vermoedden, en heft 
het geheele karakter onzer stoffelijke beschaving op tot 
een hooger peil. De Christelijke Kerk maakt ook geene 
leerstelling, maar ontdekt haar in den Bijbel onder leiding 
van den Heiligen Geest, geeft er uitdrukking aan en 
geeft er door hare dogma's eene vertolking van; op deze 
wijze ontvouwt zij het geheimenis Gods en voert hare 
leden tot grootere hoogten en diepten van ,,de liefde van 
Christus die alle verstand te boven gaat,, opdat zij vol 
mogen worden van alle volheid .Gods." 

Onze vaderen waren niet bekend met de natuurweten-* 
schap. Zij konden die vormen van arbeidsvermogen, 
welke wij hitte en electriciteit noemen, niet dwingen om 
hun werk voor hen te doen. En toch hadden zij eene 
onwetenschappelijke kennis der natuur, die hen in staat 
stelde zich naar hare eischen te voegen en tamelijk ge
makkelijk en genoegelijk te leven. Op dezelfde wijze 
kunnen menschen uit den Bijbel alleen, afgescheiden van 
de Kerk van Christus, kennis van zonde en zaligmaking 
putten, die hen in staat stelt, dat leven te leven het
welk in waarheid het leven is. Die kennis moge onweten
schappelijk zijn, maar hoe wij haar ook noemen, zij be
werkt het wonder, dat wij kennen als bekeering. Hieruit 
volgt niet, dat de Kerk niet noodig is. Het zou even 
verkeerd zijn te verzuimen hen, die alleen een Bijbel 
hebben, het uitgebreidere onderwijs der levende Kerk van 
Christus te geven, met al hare voorrechten van gemeen
schap, als om een primitief ras de zegeningen en voor
deden te onthouden, die eene hoogere beschaving te beurt 
zijn gevallen in en door het najagen van kennis. De 
Bijbel is de voorlooper der Kerk en niet haar plaatsver
vanger. De colporteur is slechts de boodschapper, die 
vooruit gaat om den weg der levende Kerk te bereiden 
en hare paden recht te maken. Omdat de Bijbel vergezeld 
moet worden van of gevolgd worden door de Kerk, volgt 
hieruit nog niet dat de Bijbel niet zonder de Kerk moet 
komen. Hij bevat „het woord der profetie waarop gij 
wel doet acht te geven, als op een licht, dat schijnt in 
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eene duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de 
morgenster in uwe harten opga." 

Wij zouden toch zeker niet het licht willen verbieden, 
omdat wij niet het volle licht kunnen geven? Een klein 
Schotsch meisje ,,van achter Saskatchewan", zeide tot 
hare moeder : , ,Er is hier geen God, maar wij hebben 
onzen Bijbel." Moeten we haar haren Bijbel ontrooven 
omdat de Kerk niet binnen haar bereik is? 

Deze vraag, of het verstandig is den Bijbel alleen 
te zenden, kan men het best beantwoorden door een be
roep op de ervaring, want feiten overtuigen meer dan 
theorieën. Laten we ons echter herinneren, voordat wij 
dit beroep doen, dat de Bijbel nooit alleen gaat en nooit 
alleen blijft. De colporteur is een man met eene bood
schap evenzeer als een man met een Boek. Wanneer hij 
het Boek brengt, legt hij in eenvoudige bewoordingen 
het Evangelie uit, dat het bevat en getuigt in woord en 
in karakter van de macht van dat Evangelie. En wan
neer hij het achterlaat, beveelt hij den lezer aan aan den 
Geest Gods en God is Zijn eigen tolk. De vraag i s : 
met welke uitwerking? 

De volgende getuigenissen zijn van vijf zendelingen, 
die het toezicht hebben over de colporteurs in China. 
„Gedurende het afgeloopen jaar is er eene kleine Kerk 
ontstaan te Io-phin." — „Enkele maanden geleden werd 
er te Lim-tshai eene Kerk gevormd, die het resultaat is 
der colportage." — „De colporteurs hebben er grootelijks 
toe bijgedragen om twee nieuwe stations in het District 
Choo-ping op te richten." — „Te Tien-hai hebben de col
porteurs twee nieuwe centrums voor ons opengesteld ; er 
zijn nu verscheidene honderden belangstellenden, die ge
regeld onder elkander vergaderen tot het houden van 
een en eerediens t en die het Evangelie het eerst van onze 
colporteurs gehoord hebben." — „Een zeer bemoedigende 
kant van het colporteurswerk op de N.-O. grenzen van 
Mongolië is, dat de menschen komen vragen aan ons 
station, doordat zij de Schrift gelezen hebben." 

Nog een ander zendeling uit Ioochow schrijft: „Als 
het resultaat der pogingen van eenen colporteur, ben ik 
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dit jaar in een nieuw dorp eenen arbeid begonnen, die 
geheel alleen door dorpsgenooten ondersteund wordt, 
met een kerkje, eenen prediker, eene school en meer dan 
•dertig belangstellenden." Nog een ander zendeling, van 
de Chineesche Inlandsche Zending, schrijft aan het 
Britsch en Buitenlandsch Bijbelgenootschap: „Uw Ge
nootschap is een der belangrijkste zendingsgenootschap
pen in China — een genootschap waar men het nooit 
buiten kan stellen. Het heeft zijn eigen bepaald arbeids
veld ; het doet waar zendingswerk. Uw Genootschap 
geeft het Woord van God aan de menschen —, niet 
geloofsbelijdenissen of dogma's of vormelijkheden. Wij 
in Ninghai (Ghekiang) hebben veel aan uw Bijbelgenoot
schap te danken. Bijna elke post en buitenpost werd door 
colporteurs van vroeger geopend, of was een uitvloeisel 
van hunnen arbeid.'' 

Uit Songdo, Korea, getuigt een zendeling : „Wij zijn 
hier nu juist 5 jaar — van te voren was dit een gebied, 
waar totaal niet geëvangeliseerd werd — en kunnen reeds 
verslag doen van een totaal van 307 leden en leden, die 
hunnen proeftijd doormaken. Ik aarzel niet te zeggen, 
dat minstens 70 % van dit aantal het directe resultaat is 
van het werk uwer colporteurs." Een Methodistisch zen
deling in Korea verklaart met nadruk dat „op zijn laagst 
geschat negen tienden van ons succes het resultaat is 
van het werk der Bijbelgenootschappen." 

Een Presbyteriaansch zendeling voegt er bij : „Bijna 
elk bemoedigend geval, dat onder onze aandacht wordt 
gebracht, vertoont eenig verband met de colporteurs." 
Enkele jaren geleden schreef de Aartsbisschop van Ier
land, die den vooruitgang van het Christendom in Korea 
had gadegeslagen, aan het Bijbel-Huis in Londen : „ E r 
is een tijd geweest dat ik dacht, dat men den Bijbel, 
zonder de levende stem van eenen zendeling bij de hei
denen, of zonder eene bestaande, vertolkende Kerk in 
Christenlanden, wel als weggeworpen kon beschouwen. 
Ik toch heb het mogen beleven, te hooren van eene 
menigte menschen in Korea, die alleen door het Evangelie 
van Marcus in hunne eigene taal tot Christenen zijn ge-
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worden. Ik heb er reden voor om te gelooven, dat de 
bekeering van een gansch volk zou kunnen volgen op de 
uitdeeling van eenen zak vol van de vier Evangeliën 
vertaald in hunne eigene taal. Dit is het antwoord, dat 
de feiten geven op de bespiegelingen der critiek." 

Wat heeft Voor-Indië te zeggen tot degenen, die twij
felen, of het verstandig is de Schrift te verspreiden onder 
heidensche en Mohammedaansche lieden? Bisschop Cople-
stone, aartsbisschop van Voor-Indië, beleed op eene ver
gadering van het Bijbelgenootschap te Calcutta in 1912 : 
,,Ik zou graag willen, dat gij begreept, dat ik een sterk 
voorstander ben van het verspreiden van Gods Woord, 
zelfs alleen. Voor ik in Voor-Indië kwam, hechtte ik niet 
aan het verspreiden van den Bijbel zonder eenen levenden 
getuige om hem te vertolken. Mijne ervaring heeft er 
mij toe gebracht, geheel van meening te veranderen en 
ik ben een sterk voorstander van het wijd en zijd ver
spreiden van Gods Woord onder het volk van Engelsch 
Indië." 

Bisschop Welldon, de voorganger van onzen laatsten 
getuige, heeft gezegd: „Sedert ik in Engelsch-Indië ben, 
heb ik meer en meer gezien hoe, te midden van het klein 
aantal zendelingen, mannen zoowel als vrouwen, verge
leken met de bevolking van 300,000,000 zielen, de Bijbel 
de ééne zwijgende, algemeene en onweerstaanbare zen
deling is, op wiens invloed de Kerk altijd en overal kan 
rekenen." „Als ik een zendeling was," heeft een voor
naam Hindoe gezegd, „dan zou ik niet redeneeren; ik 
zou den menschen het Nieuwe Testament geven en zeg
gen : ,Lees di t ' . " 

Laat ons nog eenen anderen getuige in de getuigen
bank plaatsen, den Weleerw. Heer Ds. E . N . T. 
Greenshield, van de Anglicaansche Zending tot de Es
kimo's. Hij schrijft over eene reis, die een zijner 
Eskimo'sche helpers — Lucas Kidlapik — deed naar de 
streek ten zuiden van het eiland Blacklead, toen hij 
terecht. kwam bij eene nederzetting van Eskimo's, die 
nog nooit te voren door eenig Christenleeraar bezocht 
was geworden. Maar hij bevond, dat deze menschen be-
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reid en verlangend waren om te leeren. Zij konden bijna 
allen lezen, en hadden eenige kennis van het Christendom 
verworven, voornamelijk door middel van afdrukken der 
Eskimo'sche Evangeliën, uitgegeven door het Bijbel
genootschap, die zij verkregen hadden. Sommige dezer 
afdrukken vielen letterlijk uit elkaar, en de kleine voor
raad Evangeliën, die Lucas met zich in zijn sleden ge
nomen had, bleek geheel onvoldoende te zijn om de lieden 
te voldoen, die om meer boeken smeekten. 

Uit Afrika komt eene zelfde getuigenis. Bisschop 
Tucker schrijft: „De Bijbel in Uganda en de Zending 
in Uganda zijn bijna synonieme uitdrukkingen. Het is 
bijna even moeilijk om aan Uganda zonder Bijbel als zon
der Zending te denken, zoo nauw is de een Verbonden met 
de andere. De Bijbel heeft in Uganda gedaan, wat allen, 
die eraan gelooven als aan het Woord van den levenden 
God, zouden verwachten. Door de kracht des Geestes 
heeft hij het hart en het leven van velen veranderd." 

Dit zijn slechts enkele getuigenissen, die genomen zijn 
uit de tienduizenden, die de bladen der verslagen van het 
Britsch en Buitenlandsch Bijbelgenootschap gedurende 
meer dan honderd jaar vullen. Wij zouden getuigen kun
nen oproepen van het vasteland van Europa, uit de 
eilanden der Zuidzee, uit Noord- of Zuid-Amerika, uit 
elk bewoonbaar gedeelte der aarde, dat door het bedrukte 
blad bereikt is. Hunne getuigenis kan men resumeeren 
in de woorden van Dr. Gore, den Bisschop van Oxford : 
„Wi j kunnen ons nauwelijks voorstellen, hoeveel zelfs een 
enkel Evangelie er toe kan bijdragen om wanbegrippen 
uit den weg te ruimen, om gemoederen van allerlei aard 
in alle deelen der wereld te doordringen van de aantrek
kelijkheid van Christus ; en wanneer wij het verslag van 
de Bijbelverspreiding lezen, zullen wij er de roerendste 
en treffendste verhalen in vinden van deze macht des 
Bijbels om enkel door eigen kracht tot het geweten door 
te dringen en licht te brengen in het hart." 

Indien het bewezen kan worden, dat het verspreiden 
der Schrift alleen, afgescheiden van eene vertolkende 
Kerk, leidt tot geestelijke resultaten, dan kan het nog 
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gemakkelijker bewezen worden dat, behalve door tus-
schenkomst van de colportage, het tótaal onmogelijk is, 
om de tijding van het Evangelie aan elk levend wezen 
bekend te maken, tenminste bij het tegenwoordig ge
slacht. 

Er schijnt nog geen onmiddellijk vooruitzicht te be
staan om zendelingen te zenden naar de zoogenaamde 
onbezette velden". Bijvoorbeeld, als wij enkele arbeiders 
op de Z . O.-grens van het land uitzonderen, is Mongolië, 
met eene bevolking van 2,600,000, nog door de Kerk 
onaangeroerd gelaten. Zelfs indien de volkeren, die zich 
meer of min in het Noord-Westen en Zuid-Oosten gecon
centreerd hebben, bereikt zijn, schijnt er geene practische 
methode te zijn om onder de rondzwérvende herders, die 
verspreid zijn over de woestijn Gobi, het Evangelie te 
prediken. Men kan hen echter bereiken door middel van 
de gedrukte Evangeliën, en colporteurs doen wat zende
lingen niet kunnen doen. Landen zooals Thibet, Nepal, 
Bhutan, Afghanistan, zijn voor den zendeling gesloten, 
maar geen deuren kunnen de boeken buitensluiten, die 
door de colporteurs, die werken op de grenzen van deze 
landen, verkocht worden. Er is nog weinig hoop om óf 
Kerk van Christus te stichten in Arabië, in deelen van 
Afrika en Zuid-Amerika, die groote uitgestrektheden 
onontgonnen grond bieden, onbetreden door de voeten 
dergenen, die de blijde boodschap bréngen; maar zij zijn 
allen toegankelijk voor het zaad, hetwelk is het Woord 
Gods, en het zaad wordt verder gebracht dan de grenzen, 
tot welke de colporteur mag gaan. 

Zelfs indien men in de „onbezette velden' het Evan
gelie zal prediken, moet de colportage gebruikt worden 
als een propagandamiddel. Bijvoorbeeld, in Japan zijn 772 
steden, ieder met eene bevolking van ruim 5000 zielen 
en in slechts honderd van deze zijn Protestantsche zende
lingen, terwijl mogelijk nog in honderd andere Japansche 
evangelisten gevonden worden. 

Volgens het laatste overzicht woont ongeveer 80% der 
geheelé bevolking op het land, en van dit grondgebied 
is nog 96% onbearbeid. In China zijn er ongeveer 2000 
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ommuurde steden > waarvan er slechts ongeveer 500 door 
zendelingen in beslag zijn genomen, en 3000 steden zon
der muren, en onnoemelijke dorpen en gehuchten. Hoe 
zullen de Kerken ooit hare taak inhalen, indien zij alleen 
van levende zendelingen moeten afhangen? Engelsch-
Indië stelt ons tegenover een dergelijk vraagstuk als dat 
van China. Daar zijn 270,000,000 menschen, die wonen 
in dorpen, die verspreid zijn over uitgestrekte landelijke 
oppervlakten. De Kerk heeft op het oogenblik niet de 
organisatie, noch de mannen, noch de middelen om de 
evangelieprediking te doen geschieden, behalve door mid
del van inlandsche colportage. Tot de meer of min 
„bezette velden" behooren de Mohammedaansche bevol
king van den Levant, het dal van den Wolga, de Indische 
Archipel, Nederlandsch Oost-Indië en Soedan. Er zijn 
geen moeilijker arbeidsvelden ter wereld voor eene zen-
dingsonderneming op gewone leest geschoeid, en geen 
waar waarschijnlijk een verstandig verspreiden der Schrift 
meer zal uitwerken . Als men den Bijbel naast den Koran 
plaatst, op grond van het beginsel dat de geschiktste het 
het langst zal uithouden, dan moet de Bijbel de overhand 
hebben. Daarom zenden de Bijbelgenootschappen hunne 
colporteurs naar alle Mohammedaansche landen, zoo ver 
als hunne middelen het toelaten. 

Er zijn andere terreinen op de wereld, die men niet 
j,zendingsvelden" kan noemen, in den gewonen zin, maar 
waar colportage toch noodig is. 

De orthodoxe Kerk is omringd door groote en bijna 
onoverkomelijke moeilijkheden in de taak om in de gees
telijke behoeften van het verspreid, volk van Siberië te 
voorzien, maar het Bijbelgenootschap is het vergund, dat 
groote grondgebied in te sluiten, en zoo er zijn, zijn het 
er maar enkelen, die buiten het bereik der gedrukte 
Schrift zijn. Ook Australië, Zuid-Afrika en Canada vor
men, juist door hunne uitgestrektheid, een ingewikkeld 
vraagstuk voor degenen, die belast zijn het Evangelie aan 
elk schepsel te prediken. De moeilijkheid bestaat niet in 
„de millioenen, maar de'mijlen". De colporteur is dik
wijls de eenige evangelist voor den eenzamen kolonist op 
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het onontgonnen land van Australië, en op het veld van 
Zuid-Afrika moet de colporteur gemiddeld drie mijlen 
reizen voor elk boek, dat hij verkoopt. Onder de veel
talige volken van Canada, met zijnen toevloed van immi
gratie, worden honderd en tien talen gesproken. Voor de 
kolonisten, die tachtig dezer talen spreken, zijn er geen 
ĥerders of leeraren om in hunne geestelijke behoeften 

te voorzien. Maar door middel van den colporteur kan 
zelfs de eenzaamste zwoeger in de prairie of in het hout
kamp, de Evangelisten en den Meester zelf in zijne 
moedertaal de woorden des levens hooren spreken. De 
vermenigvuldiging van gemakken om te reizen en het 
openstellen van nieuwe landen heeft geleid tot verwisseling 
van bevolking, zooals men dit nooit van tevoren gekend 
heeft. Niet alleen dat massa's uit alle deelen van Europa 
in menigte naar Canada, de Ver. Staten en de Republieken 
van Zuid-Amerika trekken, maar ook ontvangen deze lan
den immigranten uit het verre Oosten. 

Er zijn b.v. 13,000 Japaneezen in Brazilië. Tegelijker
tijd gaan treinen vol emigranten naar het Oosten over 
den Siberischen spoorweg. Port Said is eene plaats, waar 
het Oosten en Westen elkaar ontmoeten en waardoor 
altijd stroomen menschen trekken. De kampongs aan den 
Witwatersrand trekken 280,000 inboorlingen uit alle 
deelen van Zuid-Afrika, die vele stammen en talen ver
tegenwoordigen. Markten zooals die van Nisjni Novgo-
rod, groote aannemers werken, zooals dat van Panama, en 
heilige steden, zooals Jeruzalem, brengen groote menigten 
van menschen samen, die op zaken uit zijn, of die reizen 
als-pelgrims. Een vaste dienst kan deze trekkende menig
ten moeilijk helpen, en toch zijn zij in den tijd van 
hun trekken bijzonder ontvankelijk voor geestelijken 
invloed. De Kerk heeft geen beter instrument om het 
Koninkrijk Gods onder dezen te verbreiden dan den-
Bijbelcolporteur. 

Er zijn stammen, die zich nooit nederzetten. Men schat 
dat er in Europa b.v. 250,000 zigeuners zijn, wien men 
niet op de gewone wijze het Evangelie kan brengen. In 
de geestelijke behoeften van eenen zwerver kan slechts 
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door eenen zwerver voorzien worden, en zulk een is de 
colporteur. In tijden van oorlog', van overstrooming, van 
pest, pestilentie en hongersnood, in veranderingen en 
onheilen van allerlei aard, als de harten der menschen 
roepen naar God of zij Hem ook mochten vinden, heeft 
de „Bijbelboodschapper" gelegenheid om velen te be
reiken, die zeker niet het Evangelie van troost en hoop 
van de lippen van eenen predikant hooren. Zelfs in de 
Europeesche landen zouden honderdduizenden geen kans 
hebben om de Schrift te zien, als er geen colportage was. 
In Oostewijk-Hongarije, waar 50,000,000 menschen zijn, 
zijn er slechts 6 steden met eene bevolking van meer dan 
120,000. In Rusland wonen 110,000,000 menschen op het 
land en slechts 16,000 in steden. De verslagen der 
Bijbelgenootschappen toonen aan, dat het 1 een onschat
baar verlies voor den vooruitgang van den geestelijken 
godsdienst zou zijn, indien de colporteurs teruggeroepen 
werden. 

Zeker zal men niet kunnen tegenspreken, dat voor 
onnoemelijke millioenen menschen, die over de geheele 
aarde verspreid zijn, de vier Evangelisten, sprekende in 
de omgangstalen der menschen door het gedrukte blad, 
de eenige evangelisten zijn geweest en nog zijn en moeten 
'blijven. 

Tot nu toe hebben wij bezwaren tegen de colportage 
behandeld, die meer of min een universitair karakter 
dragen. Maar er zijn bezwaren van praktischen aard, 
gegrond op de gevaren, die men loopt, wanneer hare 
methoden verkeerd zijn en hare agenten onwaardig. De 
methoden behoeven echter niet verkeerd noch de agen
ten onwaardig te zijn. Ruim honderd jaar hebben de 
Bijbelgenootschappen geleerd, hoe juist dit werk het best 
te doen, en hunne ondervinding stelt hen in staat goede 
regels vast te stellen, volgens welke de colportage kan 
uitgeoefend worden. 

De allereerste eisch is om zich van geschikte man
nen te verzekeren. Bij dezen en bij allen geestelijken 
arbeid : „Zoo de man is zoo is zijne sterkte". Candidaten 
behooren een duidelijke getuigenis van hun Christelijk 
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karakter, afgegeven door vertrouwde predikanten, mede 
te brengen en moeten een examen voor hunne geschikt
heid en bevoegdheid afleggen, dat den hoofd-agent be
vredigt. Het spreekt van zelf, dat zij niet alleen bekend 
moeten zijn met de Schrift, maar eene levende ervaring 
moeten hebben van de reddende macht van Jezus Christus, 
en ijver om menschenzielen te winnen. Colporteurs zijn 
niet geroepen om te prediken, maar om te getuigen, en 
zij behooren met woord en daad de boodschap van het 
Boek, dat zij verkoopen, aan te bevelen. Het Boek zoo
als het door de Bijbelgenootschappen wordt uitgegeven, 
is zonder aanteekening of uitlegging, maar het leven en 
het karakter van den colporteur zijn de'-aanteekening en 
de uitlegging, van meer beteekenis dan eene gedrukte 
vertolking en door allen gelezen. 

Over het geheel moesten de colporteurs geboortig zijn 
uit het land, waar zij werken, want dit geeft de zeker
heid, dat zij eene natuurlijke gemakkelijkheid bezitten in 
de omgangstaal en kennis van de grootste behoeften der
genen, die hen omringen. 

Een colporteur moet eenen vluggen geest hebben en 
het vermogen om zich aan te passen. Hij moet niet alleen 
gereed zijn eene reden op te geven voor de hoop, die in 
hem is, maar moet die uitdrukking geven om te voldoen 
aan steeds veranderende toestanden. Eenen katholiek te 
naderen is weer geheel iets anders dan om tot eenen socia
list toegang te krijgen. Een Mohammedaan vereischt een 
geheel andere behandeling dan een heiden. Een scherp 
vernuft en een goedhartig antwoord zijn eene onschatbare 
gave en hebben dikwijls eenen bitteren aanval afgeslagen 
en menigen vijand tot vriend gemaakt. Het bespreken 
van strijdvragen moet zoo veel mogelijk vermeden wor
den. Eene der opdrachten van het Britsch en Buiten-
landsch Bijbelgenootschap aan zijne colporteurs is : Als 
gij een colporteur wilt zijn, die met succes werkt, tracht 
dan te verzoenen; bespot de meening van anderen nooit, 
zelfs wanneer zij verkeerd is. Kies den „beteren weg". 
De vraagstukken, die misschien het meest tot verdeeld
heid leiden, zijn van politieken of kerkdijken aard. Op 
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politiek gebied moeten zij zich herinneren, „onderdanig 
te zijn aan machten en overheden, hun gehoorzaam te zijn, 
bereid te zijn tot alle goede werk, niemand te lasteren, 
geen vechters te zijn, maar bescheiden te zijn, zacht
moedigheid bewijzende jegens alle menschen." Op ker
kelijk gebied, ofschoon trouw aan zijne Kerk, moet een 
colporteur toch onbekrompen zijn. De poging om prose
lieten te maken wordt als een ernstig vergrijp beschouwd, 
en het noodzakelijke gevolg van het onrechtmatig uit
oefenen van het predikantsambt, waartoe hij niet gemach
tigd is, zou zijn dat hij weggezonden werd. 

In een woord, de colporteur moet „aller vriend en 
niemands vijand" zijn. 

De mannen, die in dezen dienst gesteld zijn, hebben 
geestelijke vastheid, gereedheid van geest en een ruimen 
blik van noode. Zij moeten ook physieke kracht en uit
houdingsvermogen hebben. Een groot gedeelte van hun
nen tijd brengen zij van huis door, en dikwijls moeten 
zij van het eenvoudigste voedsel leven, hitte en koude 
weerstaan en in de armzaligste herbergen of in de open 
lucht slapen. Een tasch met boeken is een zware vracht 
om den geheelen dag te torschen, en zij moeten lichamo-
lijke vermoeienis lijden. De grootste beproeving van den 
colporteur is niet honger of dorst, koude of hitte, onge
mak of vermoeidheid, maar teleurstelling en neerslachtig
heid. Het werk om den Bijbel te verkoopen is geen 
populair beroep. Het bezorgt den verkooper telkens weer 
smaad, beleediging, minachting en zelfs gevangenisstraf 
en lichamelijke kastijding. „Als een colporteur van eenig 
nut wil zijn, moet hij een weinig een held wezen." 

In sommige gevallen kunnen vrouwelijke colporteurs 
met goed gevolg gebruikt worden. Men heeft de proef 
met succes in Frankrijk genomen. Vrouwen kunnen de 
huizen binnengaan, terwijl de man aan zijn dagelijksch 
werk is, met eene vrijheid, die voor mannen onmoge
lijk is. In het Oosten zijn vrouwelijke colporteurs eene 
vaste instelling. Zij worden toegelaten in harems en 
vrouwenverblijven en bereiken de vrouwen, moeders en 
dochters, wier levensbelangen zoo beperkt zijn, dat het 
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Evangelie met zijne boodschap der hoop en zijnen blik 
in het eeuwige een gereed gehoor vindt. 

Men kan de belangrijkheid om vrouwen te leeren lezen, 
en den Bijbel te leeren lezen, niet overschatten. Een 
Chineesch predikant heeft eens gezegd : ,,De machtigste 
invloed in de wereld is de invloed van den Heiligen Geest, 
en daarna is de invloed der vrouw het grootst." 

Met het oog op de inspanning en moeilijkheden der 
colportage, behoeven de mannen, die men er voor ge
bruikt, al de geestelijke bemoediging, die men hun geven 
kan. Zij moeten van het begin af leden van de eene of 
andere kerk zijn, en wanneer het mogelijk is, moeten zij 
zich opgeven aan predikanten, wanneer zij hunne wijken 
of posten bereikt hebben, vooral wanneer deze hun waar
schijnlijk vriendschappelijk gezind zijn. In landen waar 
geen bepaalde kerk is, behooren hunne reisplannen zoo 
ingericht te zijn, dat zij zich 's Zondags bij Christenen 
in hunnen eeredienst kunnen voegen. De groote meerder
heid der colporteurs werkt echter op plaatsen, die slecht 
voorzien zijn, zoo zij dat al zijn, van gelegenheden voor 
geestelijke gemeenschap. De colporteur leeft noozake-
lijkerwijze een eenzaam leven. Soms is het mogelijk om 
mannen ,,twee aan twee uit te zenden". Maar in som
mige gevallen, b.v. in Mongolië, moeten colporteurs maan
den achtereen reizen zonder eenen geestverwant tot met
gezel en zonder de mogelijkheid om met Christenen te 
aanbidden. In den tijd, die tusschen hunne rondreizen 
verloopt, kunnen de mannen, die in districten werken, 
die op eenen redelijken afstand van elkander gelegen 
zijn, voor Bijbelconferentiën samengebracht worden, met 
goed gevolg voor geest en gemoed. Bij zulke gelegen
heden kunnen zij de vraagstukken van hunnen arbeid 
bespreken en hoe die het best op te lossen, de methoden 
om met personen en klassen om te gaan, en bovenal de 
innerlijke beteekenis van de boodschap, die zij over
brengen niet alleen voor de groote wereld, maar voor 
hunne eigene zielen. Voorts stelt eene samenspreking met 
zijne mede-arbeiders eenen colporteur in staat om in te 
zien, dat'hij niet op zichzelf werkt, maar dat hij een deel 
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uitmaakt van eene groote wereldorganisatie, die volgens 
een bepaald plan de campagne geregeld wordt, en een 
bepaald doel beoogt: het evangeliseeren van het mensch
dom. Welke maatregelen men ook mag nemen voor de 
geestelijke ontwikkeling van colporteurs, toch is het 
noodig een voortdurend en zaakrijk opzicht over hun 
werk van uit het hoofdbestuur der Agentschap vol te 
houden. Zij zijn soldaten van een groot leger, met regi
menten, bataljons en eskadrons, die georganiseerd en 
onder discipline zijn. Zij zijn geen onverantwoordelijke 
en ongeregelde eenheden, die gewikkeld zijn in eenen 
guerilla-oorlog. Als recruut begint de colporteur met te 
beloven de regels te houden, en hij leert zijn vak naast 
een oudgediende. 

Reisrouten worden systematisch geregeld, zoodat zij 
het geheele terrein insluiten en voorkomen, dat hetzelfde 
district te dikwijls bezocht wordt. Er zijn bepaalde tijden, 
waarop men van den colporteur verwacht, dat hij op 
eenen afstand van zijn huis zal reizen, en tusschen de 
reizen door zijn bepaalde tusschenruimten om te rusten, 
die hij thuis moet doorbrengen. Hij moet nauwgezet aan-
teekening houden van zijnen voorraad en van alle gelde
lijke onderhandelingen of gratis geven van boeken. 
Hiervan wordt minstens elke week rapport uitgebracht 
op officiëele lijsten. Soms is het verstandig er op te 
staan, dat de colporteur dagelijks eene briefkaart zendt 
naar den agent, waarop hij verslag doet van het werk 
van dien dag, en die door, haar poststempel aantoont, 
dat het reisplan uitgevoerd is. Men moet niet veronder
stellen, dat een nauwkeurig opzicht van dezen aard wan
trouwen insluit. Zoowel in geestelijke als in wereldsche 
dingen moeten zaken op de meest zaakrijke wijze gedaan 
worden. Het godsdienstig karakter van het werk der 
colportage moet nooit eene verontschuldiging voor eene 
slordige methode mogen zijn. 

Het honorarium van colporteurs is een probleem, dat 
tal van moeilijkheden oplevert. Zoolang de arbeider zijn 
loon waard is en aan eiken man een salaris moet ver
zekerd worden, dat genoeg is voor hem en zijn gezin om 
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van te leven, kunnen geen vaste regels wat het bedrag 
betreft, in toepassing gebracht worden. Wat in het eene 
land genoeg kan zijn om van te leven, kan in het andere 
een hongerloon zijn. Zelfs in hetzelfde land kunnen er 
centrums zijn, waar het leven duurder is dan in andere. 

Het werk van eenen colporteur vereischt eene ongewone 
combinatie van gaven en talenten, die moeilijk te vinden 
zijn, en die men onmogelijk in ponden, shillingen en 
stuivers kan bepalen. Als de loonstandaard in geordende 
landen heeft men soms het salaris van eenen dorpsschool
meester genomen, maar genootschappen met beperkte 
middelen kunnen dit moeilijk volhouden. In het zendings-
veld moet het salaris zoowat dat van eenen inlandschen 
evangelist nabij komen. Ongelukkig voor de Bijbel
genootschappen, ofschoon gelukkig voor de Zendings
genootschappen, is de colportage het gebied waar men 
het best inlandsche predikers kan werven, en sommige 
der beste Bijbelverkoopers worden aan hun werk ont
trokken voor dezen meer verantwoordelijken arbeid. 
Hierin ligt een gevaar — een colporteur kan verleid wor
den het predikambt op te vatten door het hoogere salaris 
of doordat zijne plichten, zooal in werkelijkheid niet eer
voller dan de colportage, eene hoogere maatschappelijke 
positie en vrijheid van de eigenaardige moeilijkheden van 
het reisleven meebrengen. Er zijn echter menschen, die 
al zulke verleiding weerstaan en de colportage als eene 
goddelijke roeping hun gansche leven door volgen. 

Het is noodzakelijk den colporteur eene redelijke toe
lage te geven voor reis- en verblijfkosten, en deze moet 
voldoende zijn om hen tot reizen aan te moedigen. 
De wijzen van reizen zijn zeer verschillend. Een groot 
gedeelte van den weg wordt te voet afgelegd, maar al 
naar de omstandigheden en middelen dit toelaten, bedient 
men zich van treinen, auto's, fietsen, rijtuigen, sleden, 
paarden, muilezels, ezels, kameelen, olifanten, ossen, 
stoomschepen en zeilschepen, motorbooten en roeibooten. 
Er kan geen bepaalde standaard van uitgaven zijn onder 
dezen hoofde. 

De uitgaven hangen af van het te bereizen terrein, de 
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schaarschheid of dichtheid van bevolking', en van al die 
invloeden, die de gemakkelijkheid of de moeilijkheid van 
den verkoop der boeken bepalen. 

De colporteur trekt zelf niets van zorgvuldig gecon
troleerde reis- en verblijftoelagen. Daarom geven de 
Bijbelgenootschappen gewoonlijk, behalve het salaris om 
van te leven, ten einde in de levensbehoeften te voorzien, 
nog eene provisie op de verkochte boeken, die varieert 
tusschen, zegge, 5 en 20 %. Deze gewoonte is gebaseerd 
op het beginsel om iemand de levensbehoeften te ver
zekeren, maar om zijn weelde, zoo een colporteur die 
al heeft, van zijne eigene krachtsinspanningen te doen 
afhangen. 

Over het geheel varieeren de salarissen der colporteurs, 
de provisie meegerekend, tusschen £ 12 en £ 36 per 
jaar in het Oosten, £ 60 en £ 80 per jaar op het vaste
land van Europa, en £ 120 en jQ 150 per jaar in Zuid-
Amerika. Voor deze salarissen is het in het geheel niet 
gemakkelijk eene opeenvolging van mannen te behouden, 
die geheel voor het werk geschikt zijn. Indien men 
hoogere salarissen gaf zou men niet alleen het aantal 
mannen, dat men in dienst heeft, moeten verminderen, 
maar er zou ook meer gevaar bestaan, dat men mannen 
kreeg, die het werk alleen voor de stoffelijke belooning 
ondernamen. Colporteurs zijn zendelingen: hun arbeid 
is geestelijk. De Bijbelgenootschappen kunnen niet voor 
geestelijken arbeid „betalen" ; zij kunnen alleen de man
nen, die er hun leven aan wijden, onderhouden. Onder 
deze omstandigheden is het slechts zelden, dat iets anders 
dan enthousiasme om zielen voor Christus te winnen, er 
iemand toe brengt, om zijn geheele leven colporteur te 
blijven. 

Als eene gedeeltelijke voorzorg tegen den ouden dag, 
heeft het Britsch en Buitenlandsch Bijbelgenootschap een 
Spaarfonds voor zijne colporteurs — schoon inlanders in 
het Oosten er geen deel aan hebben. De mannen betalen 
wekelijks eene kleine som aan het fonds, en het Commit-
tee staat een gunstige rentepercentage toe. Wanneer 
iemand den staf om eenige reden verlaat, stellen hunne 
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opgegaarde spaarduitjes, die hun uitbetaald worden, hen 
in staat of om opnieuw in eenen anderen werkkring te 
beginnen, of zich ergens neder te zetten op den avond 
huns levens. Behalve het Spaarfonds heeft hetzelfde 
Genootschap een Weldadigheidsfonds, waarin opzettelijk 
voorzien wordt door vrijwillige gaven van vrienden. Uit 
dit fonds wordt zoo nu en dan hulp verstrekt aan col
porteurs, in geval van ziekte of nood of gebrek. Men 
voelt, dat deze fondsen nauwelijks voldoende voorzie» in 
de behoeften der ouden en zwakken, die hunne krachten 
en hun leven aan het werk hebben gegeven, en men heeft 
er bij het Committee op aangedrongen een soort pensioen
fonds op te richten, maar vele ernstige moeihjkheden 
staan elk plan, dat tot nu toe voorgesteld is, in den weg. 

In de laatste jaren is er in de kringen van het Britsch 
en Buitenlandsch Bijbelgenootschap groote belangstelling 
ontstaan voor de aanmoediging van persoonlijk onder? 
steunde colporteurs. De een of andere persoon, of groep 
in het centrum, stemt er in toe om verantwoordelijk te 
zijn eenen colporteur in China bijvoorbeeld voor £ 12 
's jaars te onderhouden. 

Een colporteur op het zendingsveld wordt aangewezen 
en een rapport over het gedane werk elk jaar aan den 
gever van het salaris toegezonden. Die in het moeder
land zijn bidden persoonlijk voor degenen, die hen op het 
zendingsveld vertegenwoordigen, en de colporteurs weten, 
dat ergens iemand voor hen bidt, en „het krachtig gebed 
eens rechtvaardigen vermag veel." 

Zelfs indien ideaalmannen als colporteurs worden aan
gesteld en hunne methoden boven blaam verheven zijn, 
blijven er bezwaren, op grond van de resultaten en de 
kostbaarheid. Wat resultaten betreft, het is zeker, dat 
de statistiek alleen geen maatstaf van succes of misluk
king is, en een anderen maatstaf te bepalen om het werk 
te peilen is bijna onmogelijk. De getallen van het ver
spreiden van Bijbels hangen af van de dichtheid der 
bevolking. Op het veld in Midden en Zuid-Afrika moet 
een colporteur gemiddeld drie mijlen reizen voor elk boek, 
dat hij verkoopt, terwijl in de stations van Peking een 
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colporteur wel meer dan 40 exemplaren per dag kan ver-
koopen en dien verkoop jaar in jaar uit kan volhouden. 
Om evenveel boeken te verkoopen als de Chinees, zou de 
Hollandsche colporteur 120 mijlen per dag moeten reizen. 
Dan ook, hoe goed colporteur men ook mag wezen, han
gen de resultaten af van het peil, waarop de opvoeding 
staat in het land, waar hij werkt. In Japan kan 95 % 
van de bevolking lezen en schrijven, maar in Engelsch-
Indië is 95% ongeletterd. Op sommige der Maleische 
eilanden is de verhouding van menschen, die lezen kun
nen slechts 1 %. Voorts is het moeilijker om onder 
Mohammedanen dan onder Heidenen te verkoopen. 
Daarom kunnen succes of mislukking slechts afgemeten 
worden naar den verkoop, wanneer de verkoop beschouwt 
wordt in verhouding tot de moeilijkheid van het ver
koopen. De cijfers van het verspreiden van Bijbels kan 
men aan doen zwellen door gratis uitreiking zonder onder
scheid, doch deze maken alleen indruk op degenen, die 
eenen rekenkundigen aanleg hebben. Maar de ervaring 
van het meerendeel der zendelingen op het veld is tegen 
gratis verspreiden — de weinige gevallen, waarin men 
na kan gaan, dat het goed gedaan heeft, wegen niet op 
tegen de algemeene minachting, waarmee men het heilige 
boek van den Christen beschouwt, wanneer massa's exem
plaren wijd en zijd gratis rondgestrooid worden — exem
plaren, die niets kosten worden geschat op wat zij kosten, 
en men maakt er een onedel gebruik van. Indien het doel 
van een Bijbelgenootschap is om den Bijbel met kracht 
te verspreiden, eerder dan een vertoon van.groote cijfers^ 
dan zal het den nadruk leggen op de hoedanigheid van 
het werk van den colporteur en niet slechts op het aantal 
der boeken, dat hij verkoopt. Om de critiek, die op 
resultaten gegrond is, te beantwoorden, is moeilijk. De 
werkelijke toetssteen van het succes is geestelijk, en er 
is geen wiskundig equivalent van geestelijk werk. De 
„Prediker" kon den colporteur wel in zijne gedachten 
gehad hebben, toen hij zeide : „Werpt uw brood uit op 
het water, want gij zult het vinden na vele dagen." 

Het bezwaar, dat gegrond is op kostbaarheid, kan men 
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gemakkelijk beantwoorden. Het is natuurlijk veel goed-
kooper om het geheel zonder colporteurs te stellen. Daar 
de kosten der colportage dikwijls grooter zijn dan de 
waarde der boeken, die verspreid worden, is het eene veel 
goedkoopere methode om touristen op het vasteland van 
Europa te vragen, om gratis exemplaren te geven aan 
spoorwegstations, of ze onder deuren te schuiven of 
in brievenbussen te steken. Het is eene goedkoopere 
methode om eene kist met Bijbels naar eenen zendeling 
in China of Zuid-Amerika te zenden en hem te vragen 
er mede te doen wat hij wil. Maar om redenen, die 
alreeds genoemd zijn, is dit soort verspreiding als erger 
dan nutteloos veroordeeld geworden. In systematische 
colportage moeten wij uitgaven in twee richtingen recht
vaardigen : ten eerste om den colporteur te onderhouden, 
en ten tweede om het verlies op den verkoop te dekken. 
Allereerst komt het onderhoud van den colporteur, en met 
betrekking tot dit punt herhalen wij, dat het doel der 
colportage niet is om boeken te verspreiden, maar om 
menschen te winnen voor Christus. Het is veel waard 
om eenen betrouwbaren en ervaren colporteur te zenden 
om het Boek uit te leggen en het persoonlijk aan te be
velen, terwijl hij van dorp tot dorp, van huis tot huis 
gaat. Zijn gebed om Gods zegen op ieder boekdeel, als 
het Uit zijne handen gaat, is ook een factor in deze zaak, 
die men niet kan onderschatten. Colporteurs zijn voor
namelijk zendelingen, uitgezonden voor eenen bepaalden 
arbeid — zij zijn de verkenners, die vooruit gaan en het 
land openstellen, de sappeurs en mijnwerkers, die het 
gemakkelijk maken om des Satans vesting te vernielen ; 
zij zijn de baanbrekers der strijdende Kerk op aarde. 

Zij zijn zendelingen, en mogen de kosten van hun onder
houd gerechtvaardigd worden op grond van economie 
zoowel als van wat zij uitwerken. De uitgave om de 
verliezen op boeken, die verspreid zijn, te dekken, is eene 
noodzakelijkheid, die voortkomt uit de erbarmelijke ar
moede van velen, waar de colporteur ook gaat. Ofschoon 
de Bijbelgenootschappen tegen algemeene gratis ver
spreiding zonder onderscheid zijn, geven zij hunne goed-
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keuring aan giften van hunne eigen beproefde colporteurs, 
op groote schaal in tijd van oorlog of eenigerlei nood, op 
zeer beperkte schaal zelfs in gewone omstandigheden, 
wanneer zij te doen hebben met exceptioneele gevallen 
van bewezen gebrek. Het geven wordt echter erkend als 
uitzondering, en verspreiding door verkoop is de regel. 
De verkoopsprijzen worden bepaald naarmate het volk 
van een land in staat is te betalen, en zij zijn gewoonlijk 
ver beneden inkoopsprijs. Bijvoorbeeld, een Indisch 
Evangelie, dat een stuiver kost, wordt verkocht voor een 
vierde van dien prijs. Een Testament in China, dat een 
kwartje kost, moet verkocht worden voor eenen stuiver, 
wil het binnen het bereik der armen zijn. Er komt meer 
dan een stuiver vracht op, om het boek van Shanghai 
naar Chengtu of Yunnanfu te zenden, maar de verkoops
prijs blijft een stuiver. Wanneer de verkoopsprijs eens 
bepaald is, moet de colporteur er bij blijven, ofschoon hij 
dikwijls betaling in natura moet aannemen; en wanneer 
ruilhandel begint, neemt het beleid eene groote plaats in. 

Met het oog op het beperkte inkomen der Bijbelgenoot
schappen zijn de kosten van salaris, reis- en andere 
onkosten, en verliezen op verkoop tesamen, zoo groot, 
dat ze in sommige landen eigenlijk onmogelijk zijn. 
Bijvoorbeeld, in en rond Johannesburg kost het zoowat 
£ 250 per jaar om eenen colporteur te onderhouden, en 
het onderhoud van Bijbelwagen en muilezelrs, die men 
noodig heeft, vermeerdert de uitgaven zeer. Indien hij 
alleen Bijbels verkoopt, is er nog een verlies van 90% 
op het boek, dat hij verkoopt. In dit geval werkt het 
Britsch en Buitenlandsch Bijbelgenootschap, in plaats van 
op zich zelve, door eene colportagevereeniging, eene 
organisatie, die gewone lectuur kan verkoopen, waarop 
men wint, en waaraan het Bijbelgenootschap slechts sub
sidie schenkt in evenredigheid tot de Bijbels, die verkocht 
worden. De winst op gezangboeken, spelboeken, gram
matica's en algemeene godsdienstige lectuur voorziet meer 
dan voldoende in het onderhoud der Vereeniging. Het
zelfde beginsel om mannen subsidie te geven, die onder 
voldoende controle staan, ofschoon het Bijbelgenootschap 
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niet voor hen verantwoordelijk is, wordt dikwijls op het 
Vasteland van Europa en op het zendingsveld aange
nomen. Theologische studenten zijn soms bereid om 
hunne vacantie met colportage door te brengen, tegen 
eene vergoeding, in verhouding tot den tijd, dien ze er 
aan geven. Zendelingen zenden dikwijls eenen troep 
predikers en catechiseermeesters uit op eene rondreis, om 
het Evangelie -te prediken, en het Bijbelgenootschap helpt 
om in de kosten hiervan te voorzien, mits evenredig veel 
tijd besteed wordt aan het verspreiden der Schrift. Deze 
coöperatieve methoden door middel van subsidie dragen 
er toe bij om de uitgaven te verminderen. Maar voor die 
groote bevolkingen, onder welke geen zendingsgenoot
schap eenige organisatie heeft, moet het Bijbelgenootschap 
zijne eigen onafhankelijke colporteurs gebruiken, voor 
zoover zijne geldelijke middelen het eenigszins toelaten, 

Wij hebben de voornaamste bezwaren tegen de colpor» 
tage, universitaire zoowel als praktische, aan een onder
zoek onderworpen. Indien wij erin geslaagd zijn aan te 
toonen, dat de colporteur een noodige schakel is in de 
organisatie tot het brengen van het Evangelie aan de 
wereld, dan smeeken wij de Kerk om hem de volle mate 
van waardeering te schenken, die hem zoo lang onthouden 
is, en die hem al zoo lang toekomt, en de officieeele 
erkenning, die ten deel valt aan anderen, wier bijdrage 
tot den vooruitgang van het Koninkrijk Gods niet grooter 
is, en die zeker niet zoo veel doen om ,,te vervullen de 
overblijfselen van de verdrukkingen van Christus, voor 
Zijn lichaam, hetwelk is de Gemeente." 

Maart 1914. w.g. J O H N H . R I T S O N . 
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