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HET ZEVENTIGSTE LEVENSJAAR VAN DEN GENERAAL. 
EENIGE OVERDENKINGEN 

DOOR DEN CHEF VAN DEN STAF. 

D
e G~nuaal h~eft zich een plaats veroverd in de toegenegenheid van zijn 
volk in ied !r land, w lar on ze geliefde kleuren wapperen - evenzeer in de 
landen, die .hii bezocht heeft, als in die, welke hij nog niet heeft bezocht. 
Niettemin beseffen de Heilssoldaten 

over bet algem~en maarflauwtjes, wat zij den 
Generaal verschuldigd zijn, die gedurende 
meer dan een halve eeuw zijn groote hoe
danigheden van hart en geest en zijn kracht 
gewijd heeft aan de uitbreiding van het 
koninkrijk van onzen Heer door middel van 
bet Leger des Heils. De overvloedige en 
onafgebtoken arbeid van den Generaal ligt 
open voor de geheele wereld; zijn hand en 
:zijn invloed zijn ip onmiskenbare duide?ijk
heid te bespeuren in iedet onderdeel van 
het leven van onze organisatie. In zijn veld
tochten is het een bezieling, hem bezig te 
zien het eeu wig ,heil der menschen te 
r;oeken - een groote reden voor ons, om 
God te prijzen. Hij is een grootsch voor
beeld voor zijn volk in liefde voor zielen 
en vooral in liefde voor de afgedwaalden. 
Hoe welsprekend bepleit hij de zaak van 
dakloozen en ellendigen en van de verloren 
zonen van ieder land! En wat is hij voort
durend bezig, HH ons te zeggen? ,,0, hebt 
de zielen lief, makkers. Het eeuwig heil der 
menschen te zoeken gaat boven eenigen 
arbeid, dien gij moogt verrichten. lk wensch, 
dat het geheele Leger bet , verlorene zal 
zoeken I" En de zondaarsbank I Ongetwijfeld 
is de m1ntel van onzen grooten Stichter 
gevallen op zijn zoon en opvolger I~ 

' * ' ·* ... 

De ontwikkeling van ieder dezer takken zou boeiende lectuur vormen, als de 
geheele geschiedenis verteld kon worden. 

Hieraan moet nog toegevoegd worden een bijna onafgebroken arbeid, zoowel in 
het openbaar als achter de schermen, recht
streekschen geestelijken arbeid, inspan
nende Officiers-krijgsraden in het eigen
en het buitenland, besloten soldatensamen
komsten en veldtocbten tot redding van 
zielen. Als dit alles wordt nagegaan, krijgt 
men eenig idee van den onafgebroken 
arbeid van onzen geliefden Generaal ge
durende de eerste 40 jaren van bet bestaan 
onzer organisatie. Natuurlijk zijn deze ver
antwoordelijkbeden sterk vermeerderd sedert 
zijn generaalschap. 

MOEO IN DEN STORM. 

Het einde van de 19de eeuw was voor 
het Leger des Heils een ,,sturm und drang" 
periode; iedere week scheen het, alsof er 
een nieuw soort oppositie kwam, een nieuwe 
openbaring van den bitteren en onverklaar
baren haat van vijanden ! Het is moeilijk 
te midden van de tegenwoordige algemeene 
welwillendheid zich een juist beeld te vormen 
van wat de Heilssoldaten in die gedenk
waardige jaren doormaakten. Zij streden 
metwonderbaren moed, sterk door het geloof 
en bet edele voorbeeld van hun Leiders. Oat 
ridderlijk strijden, dat onzelfzuchtig lijden 
won voor wie na hen kwamen een vrijheid, 
waarop zij destijds in bun schoonste droo
men niet durfden hopen. Wij hebben oorzaak 
tot diepe dankbaarheid voor den ver-zienden 
blik en de moedige leiding in die moeilijke 
jaren. Wat edele kampvechters waren de 
Stichter en zijn zoon voor de rechten van 
hun volk van het bloed en vuur ! 

OE STICHTER EN ZIJN ZOON, 
DE TEOENWOORDIOE OENERAAL. 

De zegen van God heeft inderdaad gerust 
op de jaren, dat de Generaal bet bevel over 
bet Leger voerde. Sedert de Stichter in 1912 
zijn zwaard neerlegde, is het Leger meer 
dan 20 nieu we land en binnen getrokken; 
zijn er op heden, na aftrek van alle verlie
zen uit welken oorzaak ook, 4.600 korpsen 
en buitenposten meer dan in 1912 en 400 
maatschappelijke inrichtingen meer. Het 
aantal Officieren vermeerderde met 6.400 ; 
onze boodschap wordt in 20 talen meer ver
kondigd dan bet geval was, toen de Gene
raal zijn hooge ambt aanvaardde. 

OERTIO JAREN CHEF VAN DEN STAF. 

Niemand dan de Stichter zelve kon naar • 
waarde schatten bet gewicht van verant
woordelijkheid, meer dan dertig jaren ge
dragen door zijn toegewijden Chef van den 
Staf, die door William Booth terecht be
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De liefde van den Generaal voor zijn 
edelen, ouden vader zal een van de schoonste 
hoofdstukken in de Leger des Heils ge
schiedenis worden, wanneer deze eens naar 
waarheid wordt geschreven. Bijna 40 jaren 
was hij aan de zijde van den Stichter in 
zijn strijd en zelfopoffering, in zijn vreugd 
en smart, in zijn overwinningen en neder
lagen. Voorwaar, geen !eider werd ooit 
edeler en bekwamer en onzelfzuchtiger 
gediend. Hij streefde er naar, iederen 
slag, voor den grooten Leider bedoeld, op 
te vangen, iederen last te dragen of te 
deelen, iedere vreugde te vermenigvuldigen. 

schou wd wordt, als met hem en de Legermoeder de organisatie in het !even te 
hebben geroepen. Wat zeldzame hoedanigheden waren hiervoor noodig ! 

Oe stichters van bet Leger haddw geen model, waarnaar zij de methoden v~n 
b~ .:>tuur en orJa1isatie konden form~eren. Evenals bij het aanleggen van een spoorl!Jn 
door een nieu K oatdekt land waren zij genoodzaakt bet pad te zoeken, bet land te 
ontginnen en de rails te le~(}'en onder het voortgaan. Het werk van organiseeren 
all<ten - met bet materiaal toe.,n in handen - was een taak, die alleen stoutmoedige 
harten aandurfden. HJe m:>eilijk is het, om nu te beseffen, hoe geweldig de pro
bie 1nen van die eerste da:ren waren I Neem bijvoorbeeld het systeem van de Leger
finantien. Evenmin als i~ de gewone zakenwereld, ontstaat zooiets niet van zelf. 
Het onze, evenals alle andere was het resultaat van menige pijnlijke ervaring. 
Het nu ~o) 'ge .v HrJ~erde sys teem van finantien vindt veel zijn oorsprong in het 
d.:!,1k'ler111 >Jen, h<!t ge)d en den ,waakzamen geest van onzen staatsman . 

O~nk, wat het b.!teekende, om in:een organisatie, die onder zooveel ver~chtl
lende politieke en economische systemen arbeiden moet, 'in lan~~n zoo verschtllend 
als Java, en de Vereenigde Staten, japan, Scandinavie en Chth; denk, wat bet 
zeggen wil, in al dae landen wettelijke voorzieningen te maken voor het ~eger 1 
Daarbij kwam de zorg voor de belangen van onze eigendom~e.n; voor de _u~tgave 
en 'lers,>reiling du literatuir van het L~gu; voJr de ople1ding der Offtc1eren 1 

Toen de Stichte bij een zekere gelegenheid een vergadering van Staf-Officieren 
toesprak, erkende hij nog eens voor de zooveelste maal den onwankelbaren steun 
van zijn toegewijden Chef van den Staf. H tj zeide: ,,De diensten, die hij U en mij 
bewezen heeft en ik geloof, dat ik zeggen kan: die hij de geheele wereld bewezen 
heeft, door al deze lange jaren, in het samenstellen en opbouwen van de groote 
organisatie, gaat boven mijn macht, om te beschrijven". 

Het is niet te veel gezegd, dat, m~nschelijkerwijs gesproken, het Leger er geheel 
anders voorgestaan zou hebben, dan zooals wij het heden :den in de:wereld, als de 
Stichter het had moeten do:!n zonder deJhulp, bet geloof, de kracht en het oordeel, 
die zijn oudste zoon en Chef van den:Staf in de krijgsracien van bet Leger bracht. 

ONZE ZENDELINO-GENERAAL. 

Voor alien, die meer van nabij de organisatie kennen, is het tr~ffe~d 
duidelijk geworden, hoe groot • de belangstelling van den Genera~l is ~n 
de millioenen van bet Oosten. Reeds was hij een met den Stichter m 
zijn liefde en zorg voor "de andere :scilapen", liefdevol door Christu.s zoo 
genoemd, en in de eerste jarert van zijn generailscha_p bego_n, wat ~en m het 
leven van de org<tnisatie zou moJen no!m!n een zendingspenode, die tot resul-

(vervolg pag. 2.,. 
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ZIJ DENK'!' GEEN KWAAD .•.•. 

1 !for. 13: 5. 

--Wat· zijn wij toch van nature gaarne 
geneigd, om kwaad te denken van on~en 
naaste ! Let eens op, als er in uw knn
getje iets ten nadeele van die of die gezegd 
wordt, hoe gretig zoo iets ten eerste 
aangehoord en ten tweede geloofd wordt ! 
En meestal zonder dat de zaak bewezen 
is, of de persoon in kwestie de ka.r,is 
beeft gehad, uitleg te geven van z11n 
bedoeling. 

........,i'<mder · dat zich de invloed daarvan doet 
gelden en zich verspreidt, zelfs geheel 
buiten uzelf om. En hoe gauw is die 
wreede aanklacht, dat booze woord uit
gesproken, die booze brief geschreven 
onder den invloed dier kwade gedacht_e ! 
Dan is het kwaad gesticbt en kan met 
meer ongedaan gemaakt warden ~ iemand 
werd er diep door gewond, 1emands 
reputatie geschaad - en dat ten onrechte I 

J a meer ! Het is een onbetwistbaar feit, 
dat bet ans als het ware een aangeboren 
neiging is, om onze eigene fouten, ge
breken en zwakheden oak i n a n d e -
re n te zoeken of te veronderstellen. Hoe 
hooger een mensch staat, hoe hooger en 
beter zijn gedachten van zijn me?emen
schen zijn; als gij daarentegen 1emand 
zijn naaste bij iedere gelegenheid ho!?rt 
verkleinen, kunt ge er zeker van zt]~, 
dat ge met iemand te doen hebt, die 
zelf zeer Iaag staat, moreel zoowel als 
geestelijk. 

0, hoe voorzicbtig behooren wij te zijn 
in bet beoordeelen van onzen naaste, 
want in geen ding is vergissing zoo Iicht 
mogelijk als juist hierin. "Het is beter, · 
telkenmale bedrogen te warden, dan een
rnaal den broeder onrechtvaardig te beoor
deelen'', zeide eens een groat man. Heeft 
God ons niet bij elkander gebracht en 
naast elkander geplaatst in Zijn voor
zienigheid - niet om elkander te be
spieden en te wantrouwen - maar om 
elkander lief te bebben en te dienen? 
En liefhebben beteekent in de eerste 
plaats v er tr o u wen. Neem bet ver
trouwen weg en de samenleving wordt 
welhaast onhoudbaar - en vroeger of 
later zal bet zeker tot een algeheele 
scheiding komen. 

Nog eens, wacht U den broeder te 
wantrouwen i n u w h art - want bet 
kwaad d e n k e n van iemand wordt 
spoedig gevolgd door b I i k k e n, w o or
d en en dad en. Het is onmogelijk, een 
kwade gedacbte van iemand te hebben, 

(Ye1·volg van pag. 1.) 

]a maar", zegt iemand, "het is toch 
beter om het ronduit te zeggen, dan Clm 
het in bet hart om te dragen; ik voor 
mij zeg alles maar liever den menschen 
in het gezicbt.'' 

Nocb bet een, noch bet ander is over
eenkomstig den geest van Christus, ~n 
natuurlijk - diegene die het kwaad ~1t
spreekt, die den kt bet oak. En b11na 
altijd wordt er door onkunde of onv?l
doende kennis van zaken en omstand1g
heden on rec ht v a a rd i g geoordeeld. 

Ik ht!rmner mij, hoe eens een arbeid
ster in Gods koninkrijk gezonden werd 
naar een plaats, waarvan zij gehoord 
bad, dat het vreeselijk moeilijk was: 
moeilijke karakters om mede samen te 
werken enz. - bet was heusch een ver
gissing, dat juist zij daarheen moest gaan, 
zoo klaagde ze I . 

Eenige maanden later ontmoette tk haar 
weer en vroeg haar, hoe het ging in die 

taat had een zeer besliste opleving van den zendingsgeest in ieder land, waar ~e 
vlag wappert. Groote sommen gelds zijn verzameld en kostbare offera~den in 

vleescb en bloed werden, en warden veortdurend, gemaakt voor de redding der 
heidenen. Sinds de Stichter zijn zwaard neerlegde in 1912, is het Leger 10 nieuwe 
zendir svelden binnen getreden; bet aantal Officieren en anderen, die zich geheel 
wijden aan den arbeid onder de gekleurde volkeren, is toegenomen met ongeveer 
een dui nd mannen en vrouwen. 

VOORGESTELDE DANKOFFERS. 

Ats een passend gedenkteeken voor hem, die het middel is geweest, ~m zoo 
den zendingsijver onder ons te doen ontbranden, stellen wij voo~, dat m deze 
verafgelegen en verwaarloosde arbeidsvelden, het werk door het opnchten van de 
noodige gebouwen verdere vastbeid en uitbreiding zal verkrijgen. Deze ge~o~wen 
zullen omvatten: ziekenhuizen, poliktinieken, opleidingsscholen voor Offtc1eren, 
bijeenkomstzalen, enz. Elk dezer gebouwen zal een inscriptie ?ragen, aantoo
nende, dat het een dankoffer is van Heilssoldaten en vrienden m het betrokken 
land voor de 70 jaren van den Generaal. 

De keuze van het gedenkteeken komt voort uit den nood. Deze is inderdaad 
groot en verbijsterend. Na de vereenigde pogingen van de geheele Christenheid 
bedraagt de bevolking van de niet-Christelijke wereld heden ten dage een duizend 
millioen zielen; een menigte zoo groot, dat de geest weigert, het begrip in zich 
op te nemen. Deze millioenen zijn schepselen zooals wij, onderworpen aan alle 
menschelijke emoties, aan physiek en ziele-lijden, aan geestelijke duisterrtis en 
verschrikking. Tocb zijn zij, evenals wij, begrepen in bet groote verlossingsplan 
van onzen Heiland. 

Het is noodig, om een tegenwicht te stellen tegen de philosophie, die oordeelt, 
dat bet het beste is, den heiden in zijn blindheid met rust te la ten op grond van : ,, hij 
is gelukkig in zijn lot". Uitermate verderfelijk als deze theorie is, gaat zij ook 
rechtstreeks tegen het directe gebod van Christus in. Bovendien gaat zij de feiten 
voorbij ; de godsdienst der heidenen bestaat in de meeste gevallen uit enkel aan
bidding van booze geesten. Onwetendheid is oorzaak, dat geheele volkeren een 
prooi zijn van priesters en geestenbezweerders, die lichamelijke pijn voegen bij 
geestelijke kwelling. Het zijn zeker niet de zendelingen, die de indolente leerstel
ling verkondigen: ,,laat de heidenen met rust". 

Door gebrek aan' me disc he tkennis gaan tien .. duizenden ieder jaar in onverzacht 
lijden ten grave, weggemaaid door verschrikkelijke epidemieen. Het !even van de 
kinderen wordt onder de heidenen als van weinig waarde geoordeeld en de kin
dersterfte is ontzettend. ,,Het !even der.~heidenen is vol van afschuwelijkheden en 
wreedheden", schreef mij een ·officier. (Dan Jvolgen voorbeelden ~ uit Oost-Afrika 
en Britsch-lndie, waarvoor belaas geen plaatsruirnte in dit blad is.) Lichan:elijke ellen-

nieuwe plaats. "O, best!" antwoordde 
zij en kleurde pij de herinnering aan 
haar onvriendelijke woorden. 

En de menschen ?" "Het zijn de beste 
m;dewerkers, die er te vinden zijn", 
zeide zij met geestdrift. 

De Jiefde den kt geen kw a ad I Ja, 
maar wat dan, als het ons verteld wordt?" 
Wees voorzichtig, bij het aanhooren._van 
zulk kwaadspreken, want voordat g11zelf 
daarvan de ervaring opgedaan hebt, hebt 
gij geen reden tot wantrouwen. 

.,Maar als ge eenmaal teleurgesteld zii.! 
uitgelrnmen, wat dan ?" Dan .moet ~IJ 
vergeven en weer opnieuw beginnen ~~ef 
te hebben en te vertrouv.en met w1.1s
heid en beleid 

"Tot hoeveel maal (" "Tot zeventig 
maal zeven maal", zegt onze Meester. 

"Ja, ik kan wel vergeven - . maar 
verge ten dat niet". Maar dan 1s het 
oak geen v ~ r g even, want als gij den 
naaste ontmoet, en gii de n kt aan de 
beleediging, die hij u heeft aangedaan, 
dan hebt gij hem niet geheel vergeven 
en is uw hart niet g e .he e I v er vu Id 
m e t I i e f d e. lmmers, de liefde d e n k t 
geen kwaad I 

Hoe geheel anders, hoe grootscb ~a~
delt God met ons I Wat lezen WIJ m 
jeremia 31 vers 34? "" •. Zij zullen Mij 
alien kennen, van hunnen kleinste af tot 
hunnen grootste toe, spreekt de Heer; 
w a n t I k z a I h u n n e o n g e re c h
t i g h e i d v erg e v e n, e n h u n n e 
zonden niet meergedenken". 

Zoo handelt de Heer met on s - en 
Hij is het, Die ons heeft leeren bidden : 
" .... en vergeef ons onze scbulden, 
want ook wij vergeven aan 
e e n i e g e I ij k, d i e o n s s c h u I d i g 
i s". 

God helpe ans, dit 
doen I 

v;a n harte te 
"' 

Amen I 

BORA EN SIBALAJA. 
{Midden Celebes). 

Het is een vreugde te zien, hoe het 
werk te Sibalaja vooruit gaat Het gemiddeld 
schoolbezoek, dat in 1922 slech1s 49 bedroeg, 
steeg in '23 tot 68, in '24 tot 81 en bedroeg 
nu in Mei I.I. 116, terwijl er 142 namen op 
het schoolre~.ister voor.komen. Op de Zon• 
dagsschool z11n JO compagnieen in werking 
en 150 namen staan op het register. 

De bevolking bouwt een ziekenhuisje en 
,,kamar· obat"(verband- ka mer)op 011 serf hi er 
te Bora. Er komt een kamer voor de medicij· 
nen,een kamer, waar eenige ziekenopgenomen 
kunnen worden en een groote voorgaledj, waar 
de dagelijksche patienten worden geholpen. 

Voor een van onze Christenen, een oud· 
Merdika, hebben wij vrijdom van heeren- eh 
gemeentediensten verkregen. zoodat hij bet 
erf, waar de nieuwe zaal komt te staan, zal 
kunnen onderhouden. In zijn huis .hebben 
wij elken Donderdagavond een samen
komsi. Zelf komt hij reeds maa11den Jang 
met enkele andere oude mannen Zondags
morgens naar de bijeenkomst in onze zaal. 
Hij en zijn vrouw zijn nu beiden Christenen en 
bun dochter Sangi is een Heilssoldaat, die 
ond<tnks vele tegenbeden trouw is gebleven. 

Een andere goede vriend komt elken 
Zondag van Brnangka, 3 K. M. ver, naar 
de samenkornst, en is een van onze beste 
helpers, als wij in zijn dorp cen bijeen• 
komst houden.~ 

Wij moeten hen een voor een Winnen, maar 
blijven vertrouwen, dat God Zijn zegen bij 
voortduring zal schenken op onze pogingen. 

Ensign. E. Rosenlund. 

CHERIBON EN TEGAL. 
Den 18 den J u I i leidde Majoor Palstra 

in de Kerk te Chetibon een gezegende 
samenkomsf. 

Ces Zondags wacbtte den Majoors in 
Tegal een a<1rdlge verrassing: een klein 
meisje bood Mevrouw een mooie bouq_uet 
aan en eenige kindere,~ zongen een Jted. 
In de HeiJ.igingssamenkomst heerscbte 
een gewijde stemming; de opgezonden lie· 
deren en gebeden vertolkten bet zielsver• 
langen der aanwezigen, terwijl het bijbel• 
woord voor velen een bulp en aansporing 
was, om zich bij vernieuwing aan den dienst· 
des Heeren toe te wijden. 's Middags om 5 uur 
een door 150 inlanders bijgewoonde op~n
luchtmeeting. Het eenvoudige, maar zoo .ri1ke 
Evangelie werd op duidelijke wijze mteen 
gezet en met aandacht werd geluisterd· 

De geheel voile zaal bood des avonds 
een heerlijk bezielenden aanblik. Het eerst~ 
lied ,, Wij reizen naar des he mets kust 
werd een jubelend getuigenis der makkers; 
de overtuigende woorden van enkele sprekers 
baanden een weg voor de aloude, maartoch 
zoo krachtige boodschap, ons daarna gebracbt. 

Den volgenden dag weer terug naar Che· 
ribon, waar wij een goede samenkomst 
hadden met een 40-tal Chineezen. 

Nog zij vermeld, dat de Jiederen, die een 
Officiers-kwartet deed hooren, velen tot 

W. P. zegen waren. 

de en degradatie zijn gevoegd bij diepe geestelijke duisternis en de kreet: "Ontferm 
U over de arme heidenen I" komt tot ans iederen dag met onverminderde kracbt. 
In een woord: de belft van de wereld is zonder leermeesters, zonder dokters, 
zonder bijbels, zonder Christus I 

Hieronder volgt bet voorstel voor de ve1schillende Dankoffe1s in de zendiJJgs· 
Janden, die door het geheele, internatior.ale Leger du Heils zullrn v.ordrn opge
richt. 

BRITSCH-IN DIE 
(ingedeeld in drie territories) : 

opleidingsschool voor Officieren. 
2 centrale industri~ele inrichtin-

gen. 
100 bijeenkomstzalen. 

2 algemeene ~iekenhuizen. 
1 leprakolonie. 
I hoofdkwartier en centrale bijeen

komstzaal. 

CEYLON: 

I opleidingsschool voor Officieren. 
1 centrale industrieele inrichting. 

CHINA: 

20 bijeenkomstzalen. 
1 ziekenhuis. 

JAPAN: 

1 opleidingsschool voor Officieren. 

KOREA: 
1 opleidlngsschool voor Officieren. 
I bijeenkomstzaal. 

AFRIKA. 
W est-Afrika : 

1 hoofdkwartier en centrale bijeen
komstzaal. 
opleidingsschool voor Officieren. 
bljeenkomstzaal. 

Oost-Afrika : 
5 bijeenkomstzalen. 
1 opleidingsschool voor Officieren. 

Zuid-Afrika: 
3 districts-ziekenhuizen voor inlan· 

ders. 
15 bijeenkomstzalen voor het in-

Iandsche werk. 
t opleidingsschool voor Officieren. 

WEST-IN DIE: 
t opleidingsschooljvoor Officieren 

.en last not least" 

NEDERLAND SC tt 0 0 ST,· IN D"I B.: 

1 opleidingsschool:-:voor Officieren op Java. 
lltehuis voor inlandsche jongens op Java. 
5 bijeenkomstzalen op Celebes. 

' "t k J • ' . eb1ek 11a11 ptaats• (1/ct bove11slaa111lt: ·is ee11 11//trtksd. 7 u! 011::1~ S/>IJ •011at11 1Ulj noor /: ,
1 

• , / 1 ·;r G l /Ji 1mwdl Doot1J, namte niet alles ,t:evcn, wat tit: C!lt'.j van dt'll St11J sc111·!JJ t 011tr r11eraa 1 

doz IIoufd-Leider 11a11 /1d !11to1111lio11alc .f.rgtr des .flti!s. Red.} 
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OFFICIEE LE 
MEDE DEEL INGE N. 
(Bij volmacht van den Generaal). 

Bevorderingen: 
Van Adjudan1 1ot S1aHapitein: 

C. i· Stewart. 

Aanstellingen: 
Stafkapitein A. Beckley naar het Hoofd

kwartier te Bandoeng. (Secretaresse voor 
het Maatschappelijk werk onder Vrouwen 
en kinderen .) 

Starkapitein C. Stewart naar het Vrouwen en. 
Kinder-Ziekenhuis te Soeraba ja (in bevel). 

Ensign E. Walo naar Ro go Moeljo in bevel · 
tijdelijk). 
Kapitein B. Webb naar het Eurnpeesche 

korps te Bandoeng (assiste1>te). 
Kapitein L Wilkens n< ar het Kindc1huis te 

Ljokja (1ijdelijk). 

Bandceng, 18 Augustus 1925. 
M.]. VAN DE WERKEN, 

Terr. Kommandantc. 

VAN DEN LESSENAAR VAN DEN 
CHEF-SECRET ARIS. 

Bandoeng, 18 Augustus 1925. 
De gedenkteekens vcor den 7Cste.n ver

jaardag van den Generaal. 
Met belangstelling zullen onze vrienden 

de bijzonderheden der uitgebreide plannen 
tot herdenking van den ?Osten verjaardag 
van onzen geliefden Oeneraal lezen. Een 
eigen getouw voor de opleiding van Of
ficieren zal onzen arbeid zeer ten goede 
komen. Naast de redding van zielen is 
de opleiding van Officieren de belang
rijkste voorwaarde tot vooruitgang. De 
voorstellen voor ,dit territorie vereenigen 
beide. Het zal de KoloneJ een vreugde 
zijn, bijdragen te mogen ontvangen voor 
de poging, om 5 nieuwe zalen in Celebes 
te bouwen. 

De Territo:riale Kommandante. 
In ieder opzicht was de lezing van de 

Kolonel te Bandoeng een succes. De woor
den van den Resident bij het begin en 
het einde der Iezing gaven zoo duidelijk 
weer het streven en het doeI van het 
Leger des Heils en de groote waar
deering voor onzen arbeid, dicn Zijn 
HoogEdelOestrenge gedurende vele jaren 
van nabij had gadegeslagen. Een uitgelezen 
gezelschap was bijeen en velen betuigden 
de KoloneI hun belangstelling, persoonlijk 
na de lezing of per brief. De dagbladen 
gaven een volledig verslag van den avond. 
De samenkomst, die een oorzaak van bemoe
diging voor onze Leiders en de Officieren 
van het territorie was, heeft in wijden kring 
grooten in vloed verspreid. 

In de Jaatste helft van Augustus zaI de 
Kolonel de korpsen van Midden-Java bezce
ken en het nieuwe Kinderhuis te Salatiga 
openen. Mevrouw Jarman, de ecbtgenoote 
van den Ass. Resident, zal aan deze 
plechqgheid deel nemen. In ons volgend 
nummer hopen wij hierover een uitvoerig 
rapport te geven. 

Oen dag voor het vertrek van de Kolonel 
waren de Officierrn van Bandoeng op het 
Hoofdkwartier bijeen, om in een ~ezellig sa
menzijn den verjaardag van de Kolonel te 
vieren. Dit gaf de Kolonel een gelegenheid, 
de vooruitgang in de administratie op bet 
Hoofdkwartier mede te deelen. Met een 
vereende toewijding aan den dienst des 
Heeren werd dit samenzijn gesloten. 

De Chef- Secretaris te Salatiga en Bandoeng. 
In overeenstemming met de bestaande 

plannen hopen Mevr~uw Beaumol'!t en 
schrijver dezer de opening van het 01euwe 
Kinderhuis te Salatiga bij te wonen. en daar 
eenige zaken af te handelen met de Terr. 
Kcmmandante. De Kolonel heeft schikkingen 
getroffen, om na de opening van het Kin
derhuis met verlof te gaan. 

Den 6den September hoi:en wij te ~an
doeng de welkomst-samenkomst te 1.etden 
van Stafkapiteine Stewart t:n de meuwe 
Officieren van Finland en Zw1tserland. O~k 
de jaarlijksche jonge-Lieden-Demonstrahe 
te Bandoeng zal den 9den Septe~~er door 
ons geleid worden. De voorbere1dmg -voor 
dezen avond was goed en wij verwachten 
veeI belangstellin g. 

Secretaresse voor bet Vrouwen Maat
schappelijk Werk. 

Eenigen tijd heeft bet werk onder vrou
wen en kinderen onder onmiddellijk toe
zicht van de Terr. Kommandante gestaan. 
Het doet ons genoegen, de lezers nu te 
kunnen verwijzen maar de ,,Officieele Me
dedeelingen'', waarin de aanstelling van Staf
kapiteine Beckley voor dit belangrijke 
werk bekend wordt gemaakt. De Stafka
piteine was eenigen tijd op bet Hoofdkwar
tier werkzaam, voor zij het bevel van bet 
Kinderhuis te Medan gp zlch nam ; later 
volgde de aanstelling tot Directrice van 
het Vrouwen en Kinder-Ziekenhuis te Soera
baja. De Stafkapiteine brengt dus een 
rijke ervaring, opgedaan door een 16 jarigen 
dienst in Oost-Jndie naar haar nieuwe. aan
stelling irede. 

Bevordering -en aanstelUng van Adjudante 
Stewart. 

Hartelijk feliciteeren· wij Adjudante Ste
wart met haar bevordering tot den rang 
van Stafkapiteine. De Adjudante ontving 
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<!&p bet JLicbtrnbr ~ab 
moor be Jkolonel. 

•Hoe na der zonne 
K leine aard zijt gi.J ! 
Zoo zijn de kinderen 
't .. lJ.leest God nabij /" 

~en .. aard}g krullebolletje van 3-~ jaartjes stapte bij mij binnen, juist torn de 
hmselIJke b1dstond plaats bad. Ervanng bad mij gefeerd, dat bet "zoolang stil zPn" 
eei;i ~ware o~gaa! was ,,en da~rom s~elde ,,ik v<?or: "Ga. jij n~ maar heerlijk spel~n. 
Wil Je dat nt~~ llever? - "L1ever bidden , ze1 het klerne dmg en knielde ernstig en 
vroom neer b~J een stoel. f?.lauwe oogen, rein en klaar als de heme!, een krans van 
blonde krul~et1es en daa~b11 gevouw~n handjes en gebogen knietjes l Het hooge kin
derstemmet1e ~.ong mee m het Male1sche koor: ,,Jesoes trim a saja". 

Ik vroeg IDIJ af! ~at er &chooner is op aarde dan een biddend kind. En wat 
~r we! s~booner 1s m Gods oogen. lk zou maar een ding kunnen noerr.en en dat 
ts: een b1ddend zondaar. 

.. OP een st!llen Zonda~middag was een Officier van bet Leger des Heils bez ig , 
z11n. do~htertJ~, ook zoo n blauw-oogig blond meiske, plaatjes te laten zien. Het 
kleme vmgert1e zocbt overal de beeltenis van den Beiland. kenbaar aan het edele 
zachte gelaat en ~et. witte kleed. Toen ontdekte ik een nieuwen naam, Hem gegeven' 
Op d~ vraag: .': W1e.1s d~~.?" klonk het zonder ~arzel~n: ,,Mint mij_" Bij ieder nieuw 
pla_atJe wees ZIJ' "Mmt m11 .aan. De eerste kenmsmakmg van een kmderziel met den 
He1land der wereld staat h1er op den bestrn gror,dslag, dacht ik. 

Terwijl ik schrijf, ko~en mij de dichtregels van De Genestet te binnen. Sprekend 
over de spelende, stoe1ende kmderschaar. aan wie de Cbrisfelijke leer onderwezen 
moet worden, zegt hij : 

,,Hoe wou 'k, dat H if haar tegen kwam, 
Die kleinen in Zijn ·armen nam." 

]a!. als . zij Hem Zelf maar tegen komen, als zij den echten Heiland van 
den B!Jbel z1en, d~n ontdekt ~e. kinderziel zelf Zijn naam en karakter en komt 
het zoo gemakkehJk over de lipJes: ,,De lieve Heer" en "Mint mij". 

,, Vader, de zuster ?.eeft gezegd, dat wij altijd _ moeten bidden, v66r we gaan 
sla~en en dan n:.oeten WIJ de bandjes vouwen; kijk z66!"- 't Was een zesjarig ke
reltJe, dat tot z11n vader sprak, een man, verslaafd aan den drank, het bidden niet 
gewend. 

,,Kijk z6?!'' - en het ventje vouwde de kleine handjes. - "Maar vader, u kunt 
uw handen met vouwen, want u hebt maar een hand. (Bij een ongeluk had de 
man een hand verloren.) Nu zal ik u miJ'n handje leenen, dan kunnen w11· 
bidden." 

E~ zon~er me~r werd het kleine handje tegen vaders groote hand gelegd en 
de kleme vmgers m de groote gevouwen. Toen bad de kleine man, kinderlijk , uit 
bet hart ,,tot den lieven Heer", zooals de zuster bet bem geleerd had. · ' 

Het harde, ruwe har.t van den vader werd wonderbaar week onder dat gebedje 
en ge.?achten kwamen b1j hem op, die hij nog nooit gedacht had. Was bet vreemd, 
dat h11. den . volgenden avond de legerzaal binnentrad en niet Jang daarna uit eigen 
bewegrng zrch voor Jezus neerboog? 

Het kleine sleuteltje bad een groote deur geopend. 

* * * 
W~arom schrijf ik over dit onderwerp? Omdat er zoo'n dringende behoefte is, 

~eze dmgen onder de aandacht der ouders te brengen. In een dicht- bevolkte buurt 
m een onze~ steden v~n Java, waar enkel ,,Christenen" wonen (dus geen Mohamme
danen of herdenen), zlJn. een paar Officieren van bet Leger des Heils een Zondags
school begonnen. - "Nrets, zoo goed als niets weten de kinderen van God; bet 
lijken we! heid~nkinderen I" vertelden zij mij. 

Dan denk 1k aan de vele kinderen van goeden -buize hier te lande, die evenzoo 
opg~voed wor~en. Met zorg wordt het beste voedsel voor hen uitgezocht, de 
keungste kleedmg, de beste school, gedistingeerden omgang I De ziel, de ziel alleen 
wordt o~ve~zo~gd gelaten ! Vader, moeder, het is, als wildet gij dooden, wat 
onsterfelt1~ 1s m uw kind, door het 6f ondoordacht of moedwillig te ontbouden, 
wat .het m de eerste plaats van u verwachten mo€t: kennis van zijn Schepper, 
kenms van zijn Heiland, kennis van het eeuwige leven. 

. Eens .}as ik van dien vader, die, zelf niets willende gelooven, ook zijn kind 
w1lde "vn1waren", zooals hij het noemde, van alle "zoogenaamd geloof in bet be
staan van God". Tevens wilde hij het bewijs leveren, dat de ziel des menschen 
geen beboefte heeft aan gebed. Zorgvuldig werd iedere omgang met geloovigen 
v~rm_eden. Het kind werd totaal onbekend gelaten met iedere gedachte van aan
b1~d.~ng, om niet te spreken van de houding: van gevouwen handen en gebogen 
kmeen en .. het aangezicht ten heme! gekeerd, of diep gebogen over die gevouwen 
handen. Z11n eenig kind en zoon groeide alzoo "vrij" op. Nimmer bad het de 
handen gevouwen, nimmer de knieen gebogen. 
. Op zekeren schoonen herfstavond zocht de vader zijn kind en vond het achter 
tn den tuin •... op de knieen gezonken voor de ondergaande zon ! De innerlijke 
drang tot aanbidding, door God in iedere ziel gelegd, had zich plotseling krachtig 
geopenbaard. 

. Vader, wijs uw kind den weg naar God I Meer dan fortuin, meer dan';l<ennis 
rs de schat, dien gij hem dan kunt meegeven: de kennis van zijn God, den 
Leve~de, den Almachtige, Die ook zijn Gids wil· wezen van dit !even naar het 
eeuw1ge. 

Moeder, uw kind, ook uw kleintje, dat gij 's avonds in bet bedje goeden 
nacht kust, w_il bidden en bet wacht op moeder, om naast haar neer te knielen 
en het eerste heve kindergebedje op de onschuldige lipjes te leggen. 
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i i ~m kinb - b,at is ten Jlllajesteit ; 1Jlei nitt mijn grillen, niet mijn lust, ! ! 
£ g en 3.lt?US bretgt met molensteen maar brijl mijn ?iel in recbte baan ! ! ! 
! & ei:i met berbrinki,ng iebereen, lf k wil ?OO gaame baarbeen gaan i i 
i i bte be?e ~oogf)e.tb scbenbt: '.> , waar u\l;!e banb mij leibt: I i 
: : ~en kmb - bat ts een JlllaJt.stett letf ban om mijnentwil in ~ob, : : 
! ! boor onscbnlb en boor Wttrloosbeib ; opbat ik u bertrouwen moog, i i 
i i en wee bem, Wiens grofaarbigbeib opbat tk lt?t in uw oog ! ! 
£ ! beef ~oogbeib snoob miskent ! ~obs litlbe en beiligf)eib ! i H 
• • 0 0 

.•.\ 1) Zie Mattb. 18: 1-6. J!ellit ban ~ol. ~..".'l. 
•
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haar ~vordering op · de boot, evenais haar 
a~nstellin_g om Stafkapiteine Beckley in bet 
Z1ekenhuis te Soerabaja op te voigen. 
Voor de Stafkapiteine met verlof naar 
Europa ging, verleende zii zeer gewaar
deerde hulp in het Ooglijders-hospitaaI te 
Semarang en gedurende haar verlof heeft 
zij .een cu.rsus voor de behandeling van 
trop1sche ztekten gevolgd aan het ,,Livings
ton College" te Londen. 

Versterking van Finland en Zwitserland. 
Met dezelfde boot, waarmede Stafkapiteine 

Steward aankomt, hopen ook Kapite ine E. 
Borg van Finland en Kapiteine A. Hulliger 
van Zwitserland te arriveeren . Beiden'besteed, 
den reeds in haar geboorteland eenige jaren in 
den dienst van het Leger en wij he et en haar 
hartelijk welkom in Ned . Oos t-lndie. 

De Divisie-Officier van Midden-Celehes 
op reis. 

Het leven in Celebes is niet en kel zonne
scbijn; de communicatie· middelen zijn pri
mitief en het reizen is soms zeer moeilijk, 
maar de vreugde van den diens1 des Heeren 
en Zijn blijdschap en vrede zijn een over
vloec!ige voldoening voor alle ongerief. Onze 
Iezers zullen zeker met belangstelling de 
reisbeschrijving van den Stalkapitein op 
pagina 4 volgen. 

De Kapiteins Magoembagha in Celebes 
werden verblijd door de geboorte van 
twee liE.ve mei5jes . Haar aardsche reis 
was echter slech1s kort: de Heer bracbt de 
beide kleintjes naar Zijn heme! over. Moge 
de Heer de bedroefde ouders zegenen en 
troosten I 
Vreugdel 

Een nieuwe wereldburger beeft zijn in
trede gedaan in het gezinnetje van Adju
dant en Mevrouw Strandlund; de Heer 
schonk den Adjudants een lieven jongen. 

Ook in het gezin van de Kapiteins Tani
hatu heerscht blijdschap over de geboorte 
van een zoon. 

Onze hartelijke gelukwenschen aan de 
verbeugde ouders l Moge de Heer hen 
belpen, deze kleintjes op te voeden in de 
vreeze Zijns naams I 

INTERNATIONAAL NIEUWS. 
Hare Majesteit de Koningin van Engeland 

heeft bet V rouwen- en Kinder-Ziekenhuis 
in Clapton, dat belangrijke verbeteringen 
en uitbreiding ondergaan heeft, geopend. Een 
groot aantal invloedrijke personen waren bij 
deze plechtigbeid tegeowoordig. De Generaal 
ontving Hare Majesteit bij den ingang van 
bet gebouw; een eerewacht werd gevormd 
door de vrouwelijke dokters en Leger des 
Heils- verpleegsters der inrichting, terwijlde 
,,baby' van ,,the Nest", bet Kinderbuis in 
Clapton, Hare Majesteit een keurigen ruiker 
aanbood. In welgekozen bewoordingen spralr 
de Oeneraal de vergaderden toe en dankte 
Hare Majesteit voor de groote belangstelling 
in den arbeid van het Leger des Heils voort: 
durend betoond. Nadat Commissioner Cox 
eenige bijzonderheden over de uitbreiding 
had vermeld, verklaarde de Koningin OJ> 
verzoek van den Oeneraal. bet gebouw 
geopend. 

Een der aanwezige Predikanten smeekte 
Gods zegen af over dit g{bouw en den 
arbeid, die daar verricht wordt, over de 
geheele organisatie en de Christefijke Kerk 
in het algemeen. De piecbtigheid werd 
besloten met een rondgang door de inrichting. 

De Generaal maakte in de afgeloopen 
maand een reis naar Frankrijk ; bij gelegen
heid van dit bezoek werd te Parijs een
Burger-hotel geopend, dat in een dringende 
behoeEte vcorziet. Verschillende hoogge
plaatste personen spraken woorden van 
groote waardeering voor den geestelijken en 
maatschappelijken arbeid van het Leger des 
Heils. 

De President ontving den Oeneraal in 
audientie en gaf in de meest hadelijke be
woordingen uiting aan zijn sympathie voor 
het Leger. 

Mevrouw Booth leidde in Helsingfors. 
Finland, geestdriftige congressamenkomsten, 
die door groote scbaren werden bijgewoond. 
Veien zochten verlossing of wijdden zich 
meer volkomen aan den dienst des Heeren. 
Ook werd een meeting gehouden voor 
ruim 3CO gevangenen, wieo de hoopvolle 
boodscbap werd gebracbt, dat Jezus iedere 
zondeketen kan verbreken. 

In Sydney verscheen in een der dagbladen 
bet volgend bericbt uit Honoloeloe: 

..Oisteren kwam heel duidelijk aan het Iicht. 
dat de matrozen van de vloot der Vereenigde 
Staten zeer godsdienstig gezind zijn. De 
bij zondere kerkdiensten werden druk be
zocht door de zeeiieden; de vereenigde 
zangkoren der oorlogsschepen vormden een 
flinke groep. Een optocht van een groot 
aantal matrozen, die zingend achter een vlag 
van het Leger des Heils marcheerden, leverde 
des avonds een merkwaardig scbouwspel. 
Zij werden gevolgd door een groote schare 
belangstellenden, die met onverdeelde aan
dacht Iuisterden naar de gloedvolle getui
genissen en toespraken der zeelieden . 

Oedurende het eerste congres in Latvia 
werden de een:te Plaatselijke Officieren, 27 
in getal ingezegend; 3 Officieren, ter ver
sterking' der strijdmacbt uit Engeland aan
gekomen, werden hartelijk verweikomd en 
de eerste 8 Kadetten werden bevorderd tot 
Officier. In een van de samenkomsten werd 
bekend gemaakt, dat de Regeering het Legei: 
erkend heeft aJs een ?rganisatie, die onbe
leml!lerd onder de mwoners zal mogen 
arbe1den. 
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Jftet de :Ro!onel op • re1s. 
in orde gemaakt voor het jonge goedje. Een 
nieuw frisch huis. te midden van een grooten 
tuin met mooie boom en. waaronder ze naar 
hartelust kunnen spelen en dartelen. 

.,Op ber:gen en in dalen 
Ja, overal is God f' 

Deze regels uit het schoone gezangvers 
kwamen mij telkens in gedachte gedurende 
de laatste tournee van de Kolonel. Midden
java was aan de beurt en de reis ging 
menigmaal over hooge bergen en door 
diepe dalen, tangs gebaande en ongebaande 
wegen, maar overal met dezelfde blijde 
zekerheid, dat de Heer met ons ging en wij 
een blijde boodschap gingen brengen. 

Rogo Moeljo. 

De eerste plaats op het programma was 
Rogo Moeljo, een van onze dessaposten in 
de buurt van Salatiga. Het is een heele 
reis om er te komen: eerst van Semarang 
per auto naar Ampel, dan per paard of 
draagstoel verder langs sawah's, door kam
pongs, door . rivi'eren en heuvel op, heuvel 
af, tot eindelijk het bilikhuis van de Officie
ren bereikt wordt, waar de Javaansche 
Luitenante, vergezeld van een troepje kin
deren, reeds vol ongeduld de komst van 
de Kolonel afwacht. 
· · Even wat gerust van den vermoeienden 
tocht en dan worden de plannen voor de 
komende dagen besproken. Om half zeven 
des avonds- zou de eerste meeting zijn en 
trots alle huwelijksfeesten en oogst
feesten in de naburige kampongs, kwamen 
de menschen van aHe kanten aanzetten te
gen zes uur en de school naast het Offi
cierskwartier vulde zich langzamerhand met 
een flinke schare. De ,,notabelen" van de 
omhggende dessa's in hun korte, zwarte 
1assen met zitveren knoopen aan den eenen, 
en de. vrouwen met haar kleinste in de 
slendang aan den anderen kant; daartus
achen op matten een groep jongens en 
meisjes (velen hunner leerlingen van de 
school), die een aardig welkomstlied had den 
geleerd. Hartelijk werd gezongen, waarin 
de schoolkinderen vooral het leeuwen-aan
deel hadden ! De Kolonel hield de aandacht 
gespannen tot bet laatste toe door haar 
aanschouwelijke bijbellezing. Het beste 
bewijs, dat men genoten had was we!, 
dat alien terug kwamen den volgenden 
avond en nog enkele nieuwelingen mee
brachten. Een veelbelovende jonge man 

werd in deze bijeenkomst tot recruut 
bevorderd. Hij zal misschien nog heel 
wat moeten verdragen om Christus' wil, 
zijn ouders Mohammedaan, de moeder zelfs 
doekoen, doch vastberaden wijdde hij zijn 
!even aan den Heer. Er waren ook moeders, 
die ,,haar kinderkens tot jezus brachten"; 
twee kleine bruine jongens droeg de kolo
nel op in de hoede van den G)eden Herder. 
Na de bijeeenkomst: feest - koffie en kowee
kowee; onder het ronddeelen zongen de 
kinderen heel vrijmoedig ooze Legerkoren, 
tot groote voldoening der ouders. Met 
eigengemaakte, brandende flambouwen za
gen we ze na de sam !nkomst huiswaarts 
trekken, blij en gelukkig. 

Ook een echten dag ,,in het veld" bracht 
de Kolonel in R-.)go Moeljo door. 's Morgens 
eerst een bezoek aan de school, waar een 
40-tal jongens en meisjes hun rekenkunst 
en taalkennis op de proef zagen gesteld 
door de Kol on el. ,, Knappe koppen" waren 
er onder, minstens wet toekomstige goeroes I 

Toen volgde huisbezoek in den kampong, 
een gezegend uur, dat verkwikking bracht 
aan de eigen ziel. 

Een half uur flink klimmen bracht ons in 
een naburigen kampong yoor een open
luchtsamenkomst des middags. Enkele lie
deren met de gitaar, en een plaatles door 
de Kolonet lieten ook daar hun indruk achter. 

De zon ging onder achter de bergen en 
liet gouden strepen na, de rook van de 
Merapi zweefde boven de kraters, de land
rna.n keerde van zijn sawah's terug naar 
hu1s: alles sprak van vrede en, terwijl we 
ons voortspoedden bergafwaarts, spraken 
we over de liefde Gods, die groot is over 
alle volkeren. 

Salatiga. 

D~n volgenden morgen reeds vroeg op 
weg, want Salatiga was nu aan de beurt. 

.Terwijl wij in Ampel wachtten op de auto, 
die ons naar het kinderhuis zou brengen, 
kwam een autobus van dien kant, iets heel 
ongewoons. Plotseling een luid ,,hoera I" en 
vroolijke kinderstemmetjes begroetten de 
Ko.lone!. Wat een verrassing, alle kinder
hu1s-bewoners blij en vroolijk daar te zien I 
Onder opgewekt zingen ging het op Salatiga 
aan. Een heerlijk nieuw ,,nestje" wordt daar 

ISemarang-Boegangan. 

Vlug ging de dag voorbij met het bespre
ken van alle belangen, het kinderhuis be
treffende, en den volgenden morgen reeds 
ging het naar Semal'ang, waar Adjudant 
Loois, de Directeur van Boegangan, reeds 
vol ongeduld wachtte op de komst van de 
Terr. Kommandante. Even een kopje kof
fie, toen maar dadelijk op stap naar de kolo
nie ,.Boegangan". Een groote vreugde was 
het, alien, tot de meest ongelukkigen toe, 
aan het werk te zien. In een volgend num
m~r hopen wij hierover een uitvoerig ver
slag te geven. Alles zag er keurig uit en, 
zooats de Adjudant zelf vertelde, was ook 
de verwachting voor de avondsamenkomst 
zeer groot. 

Een aardige verrassing was de Kolonel 
bereid. Om half vijf, even voor de meeting, 
werd een vlagoefening door de jongens en 
meisjes van ,,Boegangan" aangekondigd. 
Hoe zou dat gaan? De meesten hunner oud
passarboefjes -nu gedrild voor een oefening I 
En jawel, keurig in de maat werd ze uit
gevoerd en oogstte warm applaus van de 
toeschouwers. 

Netjes gekleed zat daar het Boegangan
volkje in de zaal. Op het .platform de Ko
Ion ~l met haar Officieren en verscl)!llende 
bezoekers, die van de bijzondere samen
komst wilden genieten. Negen soldaten 
zouden ingezegend worden onder de vlag 
en zes kinderen opgedragen aan God en het 
Leger. Aandoenlijk was het te zien, hoe 
een vader en moeder eerst hun vier kin
deren aan den Heer wijdden en daarna zich
zelf als Soldaat aan God en het Leger ga
ven. Een ander was daar, verminkt; de 
moeder was reeds heengegaan en met 
groote tranen in de oogen bracht de vader 
zijn jongen tot jezus. ,,Armen van geest" 
waren ze alien, maar ,,hunner is het Konink
rijk der hem ~len". 

Een blijde, gezegende sarnenkomst was 
het, waartoe ook het lied der kinderen en 
de mooie, aanschouwelijke Jes der Kolonel 
meewerkte. 

Pelantoengan. 

De reis hierheen was in letterlijken zin 
over bergen en door dalen. Wat ligt deze 
leprakolonie daar mooi in het dal, doorsne-
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Stafkapitein Woodward zond ons de vot
gende aanteekeningen die zeker met groote 
helangstelling geleze~ zullen worden. Zij 
a!!ven een kijkje in wat het beteekent de lei-

•ng van het zendingswerk aldaar te hebben. 

b Vrijdag 22 Mei. Kommandant Veerenhuis 
t ra~~l mij in d.e bendy naar Toewa, vandaar 
ro 1 over den Boeloe Momi naar Koelawi 

en kwa n ongeveer half twee op het kwartier 
van A u~~nte Buysman aan. Des avonds 
hadden YIJ een samenkomst in kampong 
Mata-Oe e, maar de regen nooctzaakte ons 
vroeg te indigen. ' 

Zaterdag 23 Mei. Een wandeling van 6 uur 
bracht ons te Winatoe. Door zwaren regen 
was !:let wate! in de rivieren hoog gestegen 
en b11 twee nvieren konden wij slechts den 
overkant bereiken, door hand in hand over 
te steken; het water reikte mij tot het middel. 
Een uur voor Winatoe werden wij opgewacht 
door d~n goeroe en de schoolkinderen met 
bun !}u1tkorps en, zoo nat als ik was, moest 
ik m11 aan het hoofd van den optocht stellen 
e~ trokken wij al spelende den kampong 
b1~nen. De Kepala ontmoette mij bij het 
hu1S van den goeroe en was ten zeerste 
verbaasd, d~t ik zonder tolk met hem kon 
ll{>reken en tk was niet minder verwonderd 
te bemerken, dat hier evenals te Kantewoe 
de 0 " ' , ,, ema -taal wordt gesprokeo · in de 
same!lkomsten had ik dus ook geen 'vertaler 
noodtg. Des avonds gebruikten wij de too
verfantaar_n in de school; hoewel het een 
regenacht1ge avond was, waren er 80 per
son'en tegenwoordig. 

' 
Zondag 24 Mei leidde ik in Winatoe drie 

aamenkomsten, een samenkomst voor vol
wasseoen 's morgens en 's avonds, en de 
Zondagsschool. 24 plaatjes, alle beelden uit 
bet !even van jezus, werden vertoond; 100 
mensch en, d.i. bijna al de bewoners van den 
kampong, waren tegenwoordig. 

Maandag 25 Mei, Na de bijbelles in de 
school behandeld te hebben, exami neerde 
ik; de kinderen ongeveer een uur. Daarna 
verliet ik Winatoe voor den langen tocht 
bergopwaarts naar Tobakoe. Orie en een 
half uur gestadig klimmen was noodig om 
den top van den Peodja te bereiken en 
daarna ging bet langs de andere helling weer 
naar beneden tot Soepoei. Aan den oever 
van deze rivier staat een ,,pondok", een 
hutje, dat als nachtverblijf dienst doet en 
bestaat uit een dak van rottan-bladeren, een 
paar ruwe stokken op den grond als vloer; 
muren ontbreken geheel en menschen 
zijfl er mijlen In den om trek nlet te vinden. 
lk bereikte dit "hotel" juist 5 minuten voor 
de regen begon te stroomen; bet was er 
redurende den nacht erg koud. 

Dinsdag 26 Mei. Ik verliet de Soeloei
ri vier vroeg in den morgen en bereikte na 
drie uur Towoeloe, juist op tijd om de school 
te inspecteeren. De school is een bam
boegebouwtje, twee jaar geleden door de 
jongens zelf met de hulp van den goe
roe opgetrokken. Het huis van den goeroe, 
door de kampongbevolking gebouwd, is een 
van de beste in de divisie. De samenkomst 
des avonds in de Lobo werd door 102 men
schen bijgewoond; ook hi er bewees de lan
taarn goede diensten. 

I 

Woensdag 27 Mei. Van Toewoeloe naar 
Siwangi is slechts 8 K. M.; 120 menschen 
b.:!wonderden in de Lobo de lantaarnplaatjes. 

Donderdag 28 Mei. Tengevolge van een 
aardschuiving werd de weg naar Lawe hoo
ger over den berg gelegd en is moeilijker 
te begaan dan vroeger. Lawe is niet !anger 
een verlaten plaatsle; er is een aantal nieuwe 
huizen bijgebouwd. Het was daar juist Mo
kareke feest, zoodat er veel menschen wa
ren samen gekomen. In de lichtbeelden
samenkomst, in de ,,tangsi" gehouden, was 
het geheele dorp tegenwoordig. De kinderen 
herkenden mij en kwamen om mij heen 
zoodra ze mil zagen. ' 

Vrijdag 2t) Mei. Van Lawe naar Chae is 6 
uur loopen; de tocht werd zeer bemoeilijkt 
door het buitengewoon groot aantat omge
va\len boom en over den weg. In Onoe ont
moette ik E11sign Midtbo en de Merdika 
Maiolo van Peana. Des avonds hielien wij 
een lichtbeelden-samenkomst. 

BOEK8AHOH LEGER DES HEllS 

Zaterdag 30 Md. Slechts een uur loopen 
na;i.r Kantewae, waar ik in de school de bij
belles behandelde en de korps- en schoolboe
ken inspecteerde. De Kadetten arriveer
den dien morgen in de Kweekschool en moch
ten het verdere van den dag wat rusten na 
haar vermoe1ende reizcn.:; 

Z">ndag 31 Md. W elkom der Kadetten; voor 
deze samenkomst was de school geheel vol; 
ook de Merdika Maiolo en de Kepala, ge
tooid met een sjerp in de Hollandsche 
driekleur, en de plaatselij ke ,,notabelen" wa
ren tegeowoordig. In den namiddag werd 
de Zondagsschool gehouden, waarbij 8 com
pagnieen in werking waren. Des avonds nog 
een samenkomst in de Lobo. 

Maandag t Juni. De Kadetten begonnen 
om 6 uur met het werk en om 9 uur vingen 
de lessen aan. De eerste drie lessen, uit den 
bijbel, de orders en reglemeoten, en de leer
stellingen, heb ik zelf gegeven. In den na
middag bereidde Mevrouw Midtbo een wel
komst-thee voor de Kadetten, waarbij ik 
gesproken h:!b over de reglem~nten van de 
kw~e\6school, het doen van huisbezoek, enz. 

Voor de lichtbe!!densamenkomst des 
avonds was de Lobo geheel gevuld.J 

Dins~ag 2 Junl naar P~ane, waar ik de 
school rnspecteerde en een kindersamenkomst 
leidde. De school is. een tijdelijk gebouw 
van bam!:ne; de kinderen maken goede 
vorderingen. Des avonds werd nog eens de 
lantaarn gebruikt ii:' de Lobo, al de Merdika's 
waren tegenwoord1g. 

·-· .. JA YASTRAA T 16 BAHOOEHG 

G~'fllustreerde kin 1erboekjes a~ f 0,80 van bekende schrijvers en 

schrijfsters als: A. J. HoJgenbirk, Betsy, J, Breevoort, I. Keller, 

W. G. v. d. Hulst, Heleen, J. Hazevoet,j. Veldman, T. Andre, Marie, o.a. ~ 
Overwonnen. 

Een jongelingsleven. 

Groote blijdschap. 

Het '.gebed van een kind. 

Het smidje en het bakkertje. 

De strijd beslecht. 

Gedaan wat zij kon. 

Het verloren schaap. 

Om twee schitteroogjes. 
Het klaverblad. · 

Het engeltje van ka 11pong Ranhka. 
De gouden ring. 
Bidden helpt. 

Bram Kerstens eerste zeereis. 
Het dwergmannetje. 

Er op of er onder. 
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den door een breede rivier en met een pracht 
van bloemen en planten I Het was reeds 
tang geleden, dat de Kolonel deze kolonie 
bezocht, en het was haar dan ook een groote 
vreugde, de Officieren en velen der patienten 
boven aan de groote steenen trap, die naar 
de kolonie voert, te begroeten. 

Alie bewoners van dit mooie maar droeve 
plekje hebben er toe meegewerkt, dit be
zoek tot een aangename herinnering te ma
ken. Oe Europeanen allereerst door hun 
mooie muziekuitvoering van het fanfare-· 
korps des middags. Liefelijk weerklonken 
de tonen door den mooien tuin en het dal. 
Prachtige bloemen werden naar het Offi
cierskwartier gewnden als een vriendelijken 
groet van andere patienten, nu eens een 
schitterende roos van teere, fijne kleur, dan 
een bosje viooltjes of een mooi ,,penseetje" 
voor het knoopsgat. De inlandsche patien
ten gaven een wajangvoorstelling en be
speelden de gamelang ter eere van het lang 
verwachte bezoek. De Kolonel van haar 
kant gaf zich met hart en ziel voor hen alien. 

Zaterdagsavonds een lichtbeeldensamen
komst, waar veel animo voor was en 
die groote vreugde beteekende voor alien. 
Zondagsmorgens een bijeenlcomst voor ooze· 
Javanen. Vol van afwisseling was dit 
samenzijo: een duet van twee instrumenten, 
een lied door het zangkoor en ook hier 
een inzegening van negen soldaten. Als 
echte soldaten maakten ze hun saluut 
voor hun Kommandante en de vastberaden
heid op hun aangezicht getuigde van den 
ernst hunner keuze: ,,soldaten van Christus" 
te worden. 

Zondag- en Maandagavond waren aan de 
Europeesche patienten gewijd. Een 'gewijde 
dienst werd gehouden en een lezing over 
onzen arbeid, beide door bijna alle Euro
peanen bijgewoond, en zullen zeker een 
lieflij ke herinnering blij ven voor alle aan
wezigen. Het was ons een vreugde, onzen 
vrienden in dit verborgen hoekje in de 
bergen wat afwisseling te kunnen brengen. 
ja, bergen en daten spraken ook hier van 
de grootheid en liefde van God, Die, ~.f
schoon Zij n wegen so ms ondoorgrondelt]k 
zijn, toch ook ~eer zooveel schoons geeft 
om van te genieten. . 

De kinderen van de Zondagsschool, die 
reeds des middags bijeen gekomen waren 
voor een kindersamen!\omst, brachten een 
aardigen afscheidsgroet bij het vertrek: 
kleurige vlaggetjes wapperden ons een laatst 
,,tot weerzien" toe. 

C. B. 

Woensdag 3 Juni. Een wandeling van -4 uur 
naar Pellmpea. lk had gehoopt, hier een 
samenkomst te kunnen houden, alle kam
pongmenschen waren echter in bun rijstveJ
den, ver weg. Dan maar een uur verder 
gemarcheerd en in den kam 11ong Mapahl 
de huizen bezocht en den bewoners verteJd, 
dat er een samenkomst gehouden zou wor
den. De Luitenants Moesa en Pillpoes 
kwamen van Banasoe en we hadden een 
goede samenkomst in de Bantaja, waarbij 
het geheele dorp tegenwoordig was. Ook hier 
werden de lichtbeelden vertoond. 

Danderdag 4 ' Juni. In Banasoe, dat van
uit Mapahi binnen een uur bereikt werd, 
gaf ik weer het go:lsdienstonderwijs en 
inspecteerde de school. Er is hier nog geen 
afzonderlijk schoolgebouw; de Lobo wordt 
gebruikt, en de kinderen zitten op den 
grond. Luitenant Pilipoes heeft een kam
ponghuis gehuurd, schoongemaakt en een 
keuken uitgebouwd. Dit is een heele verb~
tering bij vroeger, toen de Officier ook 1n 
de L0bo moest huizen. 

De lichtbeelden·samenkomst bracht des 
avonfa het gehe!le dorp in de Lobo bijeen. 

Vrijdag 5 Juni. In 7 uur yan Banasoe 
naar Pili dat verplaatst 1s naar den 
grooten vleg, meer naar Gimpoe. yoor ~e 
samen kom ~t werd een in aanbouw z11nd hms 
gebruikt waarvan het dak en een deel van 
den vloer klaar waren; er is daar nog geen 
Lol:>o of Bantaja. Kapitein Mangoembagha 
van Gimpoe was mede tegenwoordig en 
assisteerde in de avondmeeting. 

Zaterdag 6 Juni. Op weg naar Ghnpae 
was het een weinig moeilijk, om de rivler 
de Mewe over te steken. Door de vele 
regens van den laatsten tijd was de water
stand hooger dan gewoonlijk, waardoor een 
gedeelte van de bagage nat werd; bet water 
reikte m·j tot het middel. In Gimpoe aan
gekomen na een marsch van 2•/z uur, werden 
de school en de verschillende boeken ge~ 
inspecteerd en hadden wij des avonds.eee 
lichtbeelden-samenkomst, waarbij een fflnk 
schare tegenwoordig was. 

Zondag 7 Jun!. De samenkomst In d~ 
school des morgens ward door 112 menscl~fs 
bijgewoond, wat v~o~ Gimpoe ~,eel m~oi ~ 
vooral omdat het 1u1st oogsttiJd was, da

1 is het heel moeilijk voor de vrouwen, 0 

de samenkomsten te komen . I Zondags-
school zijn 6 compagnie!!n i ing. De9 

avonds werd een samenkom kampo~g 
geltouden, door een 60-tal chen b•i-
gewoond. 

M andag 8 Juni ging J aard na~r 
Koelawl, w:tar ik na insoectie 
der boeken, des av~nds ec 11 11 htbeetden.

1
-

samenkomst leidde in de 1 oho, waarbt 
ook de M i~aoe, de inlandqche As istent en 
de M!rdika's tegenwo ·>rdig w ren. 

Dinsdag 9 }llnl. Te paard naar Kala
wara terug; ik kwam met mijn paard in 
verdrukking onder een brug en was dU'I 
he!I bliJ. tusschen Toewa en Sekidi Kotllman
dant Veerenhuis te ontmoeten. Orn l uur 
n. m. kwamen wij veilig thuls. 
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