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'Ilit de loopbaan van onzen Chef-0ecretaris. 
f9en interview met den :Jiolonel door :Jl. !R. J(. · 

========~§§~~er 

. ·.n.m.i07·n,:.rn d d K 1 11 M .k b. 
(;Y'.7 "' rc7''~oe en avon •. o one · ag 1 mnenkomen? Men heeft mij gevraagd, om 

U te mterv1ewen ten behoeve van_ de ,,Strijdkreet"; ooze lezers zullen gaarne 
1ets vernemen over ~; Uw arbe1d en Uw ervaringen, voordat U ons schoon 
Insulinde vaarwel zegt. 

.. Zeker, kom binnea. lk zal mijn best doen, U enkele gegevens te verstrekken. 
,, Zal ik rnaar bij het begin beginnen? 

~ Nu .. werd in Londen tot Officier opgeleid volgens de oude methode. Na twee weken 
maakte men mi) Sergeant van den cursus en 10 weken later werd ik als Luitenant in de Kweek
:School aangesteld, ~1e toenmaals ond~r leiding van wijlen Kommandant Howard stood." 

,,Oat was een bu1tengewoon man, 1s 't niet. Kolonel ?" 
,,Ja, ik leerde veel van hem en verkreeg heel wat ervaring gedurende den tijd <lat ik ender 

hem werkte." ' 
.. Kunt U niet enkele bijzonderheden over die dagen vertellen ?" 
,, In de eerste week werden er bijzondere samenkomsten geho~den lin de ,, Exeter Hall" en mij 

werd opgedragen, voor de kamer van ~en Generaal te zorgen." 
,,Oat vond U zeker een groote eer? 
,,Ja •.. en vooral. toen de Generaal mij binnen ~iep, rnij vroeg, de kachel wat op te stoken en 

tot mt) begon te spreken. lk geloof, <lat het e1genlijk niet noodig was, het vuur wat op te 
rakelen, maar op deze wijze zocht de Generaal een gelegenheid tot een ni·et-offi·c ·e 1 k 

t .. N 't 1 'k .. b I 11· . .. I e gespre me miJ. 001 za t z1in e angste mg i_n en z11n vriendelijkheid voor mij vergeten ! 
De volgende week bracht ik een <lag m het eerste voedsel depot te Londen door. Dit depot 

was opge~!cht in verband met de groote dokwerkers-staking. Toen deed ik practische ervaringec 
op'. die mq leerden, wat een portie lekkere, warme soep vermag I Den geheelen <lag door werden 
er 10 e~n der zljstraten samenkomsten gehoudea." 

,,Hermnert U zich misschien enkele van Uw collega's uit <lien tijd ?" 
,,Ja zeker I Daar had je wijlen Kolonel Junker van Duitschland; hij was eigenlijk aan mijn zorg 

toeve~trou':"d, want, zooals U weet, heeft bet taaleigen van het F..ngelsch vele moeilijkheden die 
om u1tlegg1ng vragen. H1i· sprak d E l h · ·k h d . . ' .. .. goe nge sc , t moest em e e1genaard1ge gezegden en spreek-
;1ize) ve.rklaren. w_ii deden tezamen huisbezoek en verkochten ,, War Cry's" (Engelsche Strijd
dree~ · Dit gezamenltj~ werken hielp mij evenzeer als Junker, want ik was lang nlet de dapperste 

er apperen 1 Het fe1t, een metgezel te hebben, bemoedigde mij aanmerkelijk I" 
k "Laat dlk U ook nog iets anders vertellen. Er was julst een nieuwe Kadet van Schot\and ge
·b'.'men, le been prachtige nieuwe overjas, schoenen, enz. meebracht van huis. Er werd even we! 

tj ons inge roken en helaas d · · k d b · · 
gestolen. Die Kadet is nu C~mme_5~001e JCas e~ ooh e ez_1dttmTgen .van an

1 
dKere Kadedtten werdden 

L b 'd . N d 1 s10ner unamg am. eertiJ s erritonaa omman ant van en 
eger-ar et m e erlandsch-lndie. Kort geleden ontmoetten wij elkaar in Singapore en haalden 

toen nog eens al die oude gesch1edenissen op." 
,,~-:ie lang bent U in Londen geweest ?" 
,,Eerst drie Jaar en in dien tijd vond de begrafenis en de gedenkdienst van wijlen 

I ,. 

11 

r ,.. 

Mevrouw Booth plaats. Di! gedenkdienst werd in de groote "Olympia" gehouden. Geen der 'bei
de diensten zal ik ooit kunnen verget-en. Tijdens den marsch naar de begraafplaats bing een zeer 
d1kke mist, die aanhield, tot wij op .. Abney Park Cemetery" V\Oi'lren aangekomen. Toen, terwijl de 
kist werd neergelaten, trok de mist op. Het was als een symbool van de groote verandering, die 
in Londen zou plaats grijpen: de mist en duisternis der zonde trok eenigermate op en maakte plaats 
voor het Licht der Gerechtighe1d. 

Dan was daar de grootsche samenkomst, waarin de Generaal het ,,Darkest England Scheme" 
p_ubliceerde, en in een andere bijeeokomst onderteekende hij in het openbaar de ,,trust-deed". 
Welk een heerlijk maatschappelijk werk, thans over de geheele wereld verbreid, werd toen in 
het le11en geroepen. 

Daarna had nog een dankdienst plaats. nadat meer dan £ 100.000 was bijeengebracht, waar
mede een begin gemaakt kon worden met de uitvoering van het plan. Een heel groot voorrecht 
is het mij geweest, deze samenkomsten bij te wonea.'' 

,,Maar vertel U eens iets omtrent Uw verdere loopbaan." 
,,Nu, op dit tijdstip was bijna mijn levensloop geeindigd !" 
,, Wat gebeurde er dan, Kolonel ?" • 
,,lk was in bevel van een fletsbrigade, gevormd door Kadetten; wij hadden een toer van 

enkele dagen gemaakt en vele plaatsjes in de nabiiheid van Londen bezocht, en een nieuwe 
campagne was reeds begonnen, toeo mij een vreeselijk ongeluk overkwam: 24 uur Jag ik in 
bet ziekeohuis buiten bewustzijn en ...• ik had juist dienzelfden <lag aan het Hoofdkwartier 
om toestemming voor mijn huwelijk gevraagd ! Gelukkig hustelde ik geheel en al en mijn 
bt.WJelijk had niet Jang daarna plaats.'' 

,,En daarna leefde U zeker gelukkig, veronderstel ik. Z)o eindigen tenminste veel geschie
denissen I" 

,,Ja zeker I Nooit zou ik gedaan kunnen hebben, hetgeen ik mocht volbrengen, zonder mijn 
,,voortdurende metgezellin"; dat is zij geweest in de meest volle beteekenis van het woord. 

Laat mij niet vergeten, U te vertellen, <lat gedurende <lien toer met de Kadetten de Land
kolonie te Hadleigh door ons werd bezocht. :::,tel U onze verbazing voor, toen wij, hoewel 
het nog pas een uur of zes in den morgen was, den tegenwoordigen Generaal ontmoetten, die 
de Kolonie bezichtigde I Hij informeerde belangstellend naar onzen toer en sprak enkele woorden 
van bemoediging. Het is mij steeds opgevallen, hoe de Generaal altijd tracbt, zelf de zaken te 
zien en te onderzoekeo. 

Ons huwelijk werd gevolgd door eokele jareo, waarin ik als Veld-Officier arbeidde; bet waren 
gelukkige en nuttige jaren, maar ik mag U geen bijzonderheden hiercmtrent geven, want daar 
zou U wel een boek mee kunnen vullen. 

In verband met de invoeriog van de positie van Dtvlsie-Secretaris ontving ik mijn eerste Staf
aanstelling. Tien gelukkige jaren bracht ik nu door in de Glasgow-Divisie en werd daarna aan
gesteld tot Divlsie-Officier van Zuid-Schotland. Twee nieuwe korpsen werden er in dien f 'd 
geopeod en verschillende nieuwe plannen uitgewerkt." lJ 
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VIII. DE GRENS OVERSCHRIJDEN. 

D e laatste nraal sprak ik over 
de berJen van moeilijkheid, door 
den vijand van zielen en door 

de ziel zelf o'.Jgeworpen, welke den 
toegang tot het Beloofde Land ver~ 
sperren, en ik zeide, dat een van die 
bergketenen ,,de groep van onbeslist
heid" genoem,d kon worden. 

Sominige dezer bergen, die v~; vel~ 
zielen den toegang tot het Beloofde 

. Land beletten, ontstaan uit gebrek aan 
begrip, wat Heiligheid eigenlijk is. 
Laat mij het volkomen duidelijk maken, 
dat niet alien als zoekers naar Heilig
heid geschikt zijn. 

Zii, die geen berouw hebben over 
hun zonden, ze niet beleden en dienten
gevolge geen vergiffenis ontvingen, 
lcunnen geen Heiligheid zoeken; zij 
kunnen zich niet naar bet Beloofde 
Land begeven, voordat de last van 
on vergeven zonde van hun schouders 
is verwijderd. Zij, die zonde kunnen 
begaan zonder diep berouw; zij, die 
gewillig de zonde een schuilplaats in 
het hart geven en zich bewust zijn, 
dat zij God en mensch onrecht aandoen, 
kunnen geen Heiligheid zoeken. Zij 
worden veroordeeld ; onmeedoogend 
hangt het doodvonnis hun boven 't 
hoofd. 

Het brandend verlangen in de harten 
van de onder slavernij gebukte Israe
lieten was niet zoozeer om een beloofd 
land binnen te trekken, als we! om te 
ontkomen aan het wreede juk van sla
vernij en zwaren arbeid ; en het bran
dend verlangen van den zondaar. wiens 
schuldgevoel ontwaakt is, gaat uit naar 
vergevjng en bevrijding uit satans 
macht. 

Mozes geleidde Israel naar Kanaan 
vanaf den dag, dat .,de Heere Israel 
verloste. . .. uit de hand der Egyp
tenaren ; en Israel zag de Egyptenaren 
dood aan den oever der zee. Ook zag 
Israel de groote hand, die de Heere 
aan de Egyptenaren bewezen had ; en 

.. Het is zeker onnoodig te vragen, of U van 
Schotland hield, want er zijn maar weinigen 
die dat niet doen." ' 

.. Of wij van Schotland houden? Ongetwijfeld I 
zoowel van den Legerarbe1d, die daar verricht 
wordt, als van de bevolking. Behalve dat Schot
land rijk is aan naruurschoon. heeft het Leger 
des Heils er een geopende deur. 

Mijn volgende aanstelling was: Di visie Off i
cier van de Bolton-D1visie, die toen de korpsen 
van Midden-Lancashire om vatte Ook hier werden 
twee nieuwe korpsen geopend en daarna werd 
ik aangesteld als ,,Chancellor" (Kanselier) van 
de Noord- West Provincie, onder den tegenwoor
digen Komma1Jdant Jeffries. die toen Provinciaal
Offtcier was. Deze Provincie omvatte 5 Divisies 
met 200 korpsen. 

Toen ik mij goed en we! in mijn nieuwe 
werkkring had ingewerkt, kwamen op het onver
wachtst mijn vaarwel-orders ! 

,,En waar ging U toen heen ?" 
.Terug naar de Kweekschool te Londen. 

waar ik nu in den Staf werd opgenomen en 
nogmaals we,kte onder mijn vroegeren Chef. 
Kommandaot Howard, die later opgevolgd werd 
door K ommandant Hay " 

,.Maar, Kolonel, U is zoo spoedig afgestapt 
van den tijd, dat U Divisie-werk deed ; kunt U 
ons niet enkele voorvallen mededeelen. om on
zen dorst naar nieuws te bevred1gen ?" 

. .Ik zou U zooveel kunnen vertellen, maar 
een gebeurtenis herinner ik mij zeer leveodig. 
Toen ik in Bolton was, maakte de Stichter 
zijn tweede motor-campagne. In 5 steden ·on
zer Oivisie werd de Generaal officieel wel
kom geheeten door den Burgemeester en andere 
autoriteiten. Te Nelson werd den Generaal 
een oorkonde overhandigd, in die dagen een 
zeer bijzondere gebeurtenis. Overal waar de 
Generaal ging, werden groote scharen menscben 
bereikt; de samenkomsten wareo ultstekend 
Wii genoten bet voorrecht. den Generaal in 
oos eigen kwartier te logeeren." 

U zult zich toen zeker nog wel eens den 
tijd' herionerd hebben, dat hii U bmneoriep. om 
het vuur wat op te rakelen !" 

.. la ik moest bet mij we! herinneren •. y.rant 
duidelijk bleek weer diezelf~e belangstellmg en 
vriendelijkheid. Voordat htJ ons verhet, bad 
de Generaal met ons en schonk ons een foto; 
de woordeo, die hij erbij schreef, hebben ons 

het volk vreesde den Heere en geloofde 
in den Heere, en aan Mozes, Zijnen 
knecht" (Exodus 14 : 30, 31). 

Op dezelfde besliste wijze mbe.t de 
geredde zondaar, vanaf het oogenblik 
van zijn bekeering, krachtig streven 
naar het bezit van Heiligheid. 

Begrijpt gij, dat gij, alvorens naar 
het Land van Heiligheid te kunnen 
optrekken, eerst uit het land der sla
vernij moet komen en uzelf onder de 
leiding van God moet stellen om den 
weg te volgen, dien Hij aanwijst. en . 
voortdurend Zijn leiding zoeken in den 
geest van den Psalmist, die bad : 

,,Maak mi} bekend den weg, dien 
ik te gaan heb, want ik hef mijne 
ziel tot U op" (Psalm. 113 : 8)? 

Vooruitgang. 

Het werk der heiligheid is in de 
ziel begonnen bij de bekeering Tenzij 
de bekeerde ziel, door ongehoorzaam
heid aan den Heiligen Geest, achter
uitgaat, en weer tot veroordeeling 
terugkeert, moet er steeds vooruitgang 
gemaakt worden op den weg naar 
het Land van Belofte (Heiligheid in 
dit !even). 

Maar de ingang in het Land van 
Belofte zal een even besliste en vreugde
vo' le handeling zijn als de ontkoming 
uit het land der slavernij. De Stichter 
zegt : ,, Le lijn, die een staat van vol
komeri Heiligheid scheidt van een staat 
van gedeeltelijke Heiligheid, kan lang
zamerhand genaderd worden, maar er 
komt een oogenblik, dat ze overschreden 
wordt." 

Hoe is het met u, mijn lezer ? 
Is uw wandelen sinds uw bekeering 

een werkelijke vooruitgang geweest? 
Hebt gij overwinning bij iederen stap, 
dien gij voorwaarts gaat? Hebt gij een 
toenemenden haat tegen de zonde, 
en een steeds groeiend verlangen, zon
daars op te wekken tot een besef van 
hun gevaar, en ze te hulp te komen 
bij de bevrijding uit de slavernij? Ver
langt gij meer clan iets anders, dat de 

steeds geholpen: .,Volharden in den strijd be
teekent overwinning ; vertragen in den strijd 
beteekent nederlaag."" 

.. Kunt U ons nog iets bijz-,nders vertellen van 
Clapton, de K weekschool. waaraan zoo menige 
ti:edere en heili11e herinr·ering verb.)nden is ( 
Er zijn zeker we! enkele bekende Officieren. 
die. teen U daar als Staf-Officier werkzaam 
was, in opleiding kwamen ?" 

.. la te veel om op te noemen, maar misschien 
stelt U er belang in, te weten, dat Lt.·Kolonel 
Dokter Wille de Kweekschool doorltep, teen 
ik daar was '' 

.. Dar is interessant, Kolonel; ontmoette U 
daar nog andere Officieren, die U later op 
Java aantrof ?" 

..Ja. in den t1jd dat ik .. Side-Officer" was 
aan het .. Staff lnst1tute"', kwamen onze vorige 
Leidster, Kommandante van de Werken. en 
wijlen K::ilonel Gugelmann als bezoeksters naar 
bet lnstituut. Later wa. het mijn treurige, doch 
tevens eervolle plicht, bet stoffelijk omhulsel 
van -<:olonel Gugelmann aan den schoot der 
aarrle toe te vertrouwen: deze rustplaats is 
overschaduwd door stat1ge palmboomen, sym
bool van het overwinnend !even van deze ge· 
lief de strijdster ." 

,,T1jdens Uw verblijf in Londen heeft U zeker 
veel \)rootsche en belangrijke samenkomsten bij
gewoond ?" 

,, la zeker. maar wat bet meest duidelijk in mijn 
herinnerino voortleeft is we! de marsch. vanaf 
Thames b mhankment naar de ,,Guildhall". langs 
het lnternationaal Hoofdkwartier in de Queen 
Victoriastreet, waar de Stichter zich bij ons 
voegde In de ,,Guildhall" aangekomen, werd 
den Generaal ,,the Freedom of the City of Lon
don" (bet eereburQerschap van Lon den) aangebo
den. Hij het verlaten der zaal zag ik den Stichter 
in bet rijtuig van den Burgemeester stappen en 
naar diens huis rijden. om daar den lunch. te 
gebruiken. Welk een verandering sedert de 
eerste dagen van het Leger! Eer inplaats van mod
der, vuil. enz Was onze Generaal niet de 
geeerde gast van den Burgemeester van Londen ?" 

,,Maar, Kolonel, hoe kwam het, dat U naar 
bet buitenland ging ?" 

.. Op zekeren dag kwam er bericht. dat de 
Secretaris voor Buitenlandsche Zaken mij 
wenschte te spreken. lk had niet bet minste 
vermoeden van buitenlaodschen dienst, maar 

macht der zonde in uw hart zal ver
nietigd worden ? 

Wat verhindert u clan om de grens 
van het beloofde Land te overschrijden? 

Bij de bekeering maakt de Hedige 
Geest u bekend met de hatelijkheid der 
zonde, en beglnt dat werk van genade, 
hetwelk wij .,overtlllging ·van zonde" 
noemen, en die Geest leidt de ziel in 

oprecht berouw naar de voeten van 
den Heiland. 

Het is Gods bedoeling, door den 
Heiligen Geest, die openbaring van 
zonde zoolang te doen voortgaan, tot
dat de verloste ziel de afschuwelijheid 
der zonde inziet, en er toe komt om 
uit te roepen, zooals Jesaja deed: .. wee 
mij, want ik verga !" (Jes 6: 5). 

Die eerste zes merkwaardige hoofd
stukken ·van Jesaja leveren een belang
wekkende illustratie van het werk van 
den Heiligen Geest, Die voortgaat zon
de te openba~en in het hart van iemand, 
die zich heeft overgegeven aan God 
Voordat hij definitief den zegen van 
een rein hart ontving, was daar een 
periode, waarin hij met God verzoend 
werd en daadwerkelijk de zonde 
aanviel. 

Voordat Jesaja geheel was geheiligd 
en bevrijd van inwendige zonde, had 
hij al menige krachtige boodschap van 
God aan de menschen gebracht. Zonder 
menschenvrees, ofschoon zelf nog on
geheiligd, had hij de zonde gelaakt, 
hadden zijn lippen geprofeteerd van 
het Koninkrijk van Christus, en had 
hij zelfs die profetie geuit, welke nu 
nog niet eens vervuld is : 

.. Zij zullen hunne zwaarden slaan tot 
spaden, en hunne spiesen tot sikkelen, 
het eene volk zal tegen het andere volk 
geen zwaard opheffen, en zij zullen 
geen oorlog meer leeren" (Jes 2 : 4). 

Leven naar bet Licht. 

Terwijl hij arbeidde voor God en 
Oiens boodschapper was tegenover de 
zondaars, had hij de volkomen vernieu
wing van zijn natuur, hetgeen wij aan-

na een paar woorden vroeg de Kommandant 
mij. of ik bereid was, naar Japan te gaan als 
hoofd van de K weekschool aldaar lk herin
nerde hem aan ons eerste gesprek, teen ik 
gezegd had, bereid te zijn voor alien dienst · 
wat mij persoonlijk betrof. was ik geheel be'. 
reid, maar ik zou gaarne met Me rouw Beau
mon_t . hierover willen spreken alvorens een 
besliss1ng te nemen: en dit werd goed gevonden" 

,,Natuurlijk kende de Kommandant Mevrou~ 
Beaumont en wist. dat zij den echten Leger
geest bezat ?" 

,, En hij werd niet teleurgesteld, want den 
volgenden morQen kon ik hem een bevestigend 
antwoord geven l\J spoedig werden d 
noodige maatregelen getroffen en het du de . 1 f ur e 
ntet aog. o wij waren via Siberie op weg 
naar Japan. Wij vertrokken van Harwich en 
st_aken o~~r naar Hoek van Holland; vandaar 
gmgen WIJ rechtstreeks naar Berlijn, waar wij 
werden opgewacht door oude Legervrienden 
van Mevrouw Beaumont Van D ·r hi d 
h fd . . UI SC an s 

oo stad re1sden wij naar Moskou .. 
d , waar w11 

twee agen doorbrachten. die wij benutten, om 
het Kremlin en andere historische bezienswaard· 
heden te bezichtigen. 1-

Dwars door Rusland via lrkoetsk d 
doc S b ··· b "k ' wars r I ene ere1 ten wij ten slotte W!adi-
wostok. Van hier vertrokken .. b 

R . W!J aan cord 
van een uss1sch schip en kwamen midden in 
een typhoon terecht, waardoor wij 60 mijl uit 
den koers werden gedreven Ei· d 1 .. k h .k ·· h L · ~ n e 11 ere1 ten 
WIJ et " and van de Ri1"zende Zon" 
20 I , ongeveer uur ater, dan verwacht werdl" 

,,En wat waren Uw eerste ind.rukken Kolone) ?" 

,,Het enorme contrast I Wij hadden in Siber.ie 
volop . sneeuw g~had en ijskoude winden 
maar h1er scheen in December de zon. bloeme~ 
en vruchten heerten ons welkom De k d 
uitgestrekte Siberische vlakte vormde een s~~er:· 
contrast met het vriendelijke. door de zon b:
sbchenleki_:i. Japan en zijn gelukkige, glimlachende 

evo mg. 

Warm werden wij welkom geheeten en er 
Jolgdenh 14 kgelukkige jaren temidden van onze 
apansc e ameraden. Orie en een half . 

werdeOffge:1"ijd aan de opleiding van toek!:~~ 
st1ge ic1eren en ruim tien jaar was ik 
Veld-S~cretaris. Toen bereikte ons de b ~r 

Nschdap 1: .d.AahngOesteld als Chef·Secrittaris o~a~ 
e er an sc ost-lndie." 

1 MAART 1927. 

duiden met ,,den zegen van een rein 
hart", nog niet ervaren; toch volvoerde 
Jesaja Gods wil. en leefde in gehoor
zaamheid aan het licht, dat hij bezat. 
God eischt van allen, die gered ziju, 
dat zij dadelijk in Zijn wijngaard zullen 
gaan arbeiden 

Omdat hij gehoorzaam was. werd 
het werk van den Heili.gen Geest 
in zijn hart onafgebroken voortgezet, 
tatdat hij zich ten volle bewust 
werd van zijn zondigen toestand. Toen 
kwam daar de dag, dat hij plotseling 
tot zulk een kwellend schuldbesef werd 
gebracht, dat hij uitriep : .. Wee mij, 
want ik verga ! dewijl ik een man van 
onreine lippen ben, en ik woon in het 
midden eens volks, dat onrein van lip
pen is, want mijne oogen hebben den 
Koning, den Heere der heirscharen ge
zien !" (Jesaja 6: 5). 

Afschuwelijkheid der zonde. 

Het visioen van een Zondeloos Ko~ 
ning had Jesaja dagelijks duidelijker 
voor oogen gestaan, sinds hij begonnen 
was God te dienen, en dit v1s1oen 
leidde hem tot een meer volkomen be~ 
wustzijn van de afschtiwelijkheid der 
zonde 

De macht der zonde, de ongeschikt~ 
heid van de door de zonde aange~ 
raakte ziel om te treden in de tegen
woordigheid ·des Heeren, <lit alles zag 
hij duidelijker clan ooit tevoren. Ten~ 
gevolge van de ongehinderde werking 
van den Heiligen Geest in zijn hart, 
werd hij. de verloste dienstknecht des 
Heeren, hij._ die ande'i:en geholpen, ge
gewaarschuwd en bemoedigd had, weer 
in diep berouw tot den Vader geleid. 
Zoodra de poort van zijn ziel wijd 
opengeworpen was, opdat een verder 
gezegend werk van reiniging daarin 
gedaan ZOU kunnen Worden, werd hem 
de verzekering van heiligmaking gege
ven. ..Alzoo is uwe misdaad van u 
geweken, en uwe zonde is verzoend" 
( Jesaja 6 : 7). 

Er zijn vele makkers in uniform, vele 
ijverige en oprechte Christenen, die,......., 
hoewel zij tot op zekere hoogte Gods 
goedkeuring hebben, omdat hun werk 
verricht wordt naar het licht, dat zij 
bezitten ~ toch nog niet die heiligende 
aanraking ontvangen hebben, die hen 
geheel rein zal maken. 

lk geloof. dat velen dezer makkers 
en ta! van andere zielen over de ge
heele wereld dien zegen zullen vragen 
en ook ontvangen gedurende deze 
maand . 

,,En wat zegt U nu?" 
,,Oat dit een goed punt is om te eindigen, 

want U weet de rest." 
,,Als U dat zegt, moeten wij ons er we) bij 

neerleggen, maar als U straks Java's kusten 
zult verlaten met de ,,Slamat". zullen wii ons 
Uw belangstel!tng in de bevolking van dit land 
herinneren en bidden, dat Gods rijkmakenden · 
zegen bij voortduring U w dee! moge zijn I 

Goeden avond, Kolonel. Namens de lezers 
der ,,Strijdkreet" hartelijk dank voor Uw in
teressante mededeelingen." 

TEGAL. 

Maandag 24 Januari heeft het den Heere 
behaagd, onzen jongen broeder Hannes God
schalk, op bijna 15-jarigen Jeeftijd tot zich te 
nemen. Met dit heengaan verliezen wij een 
veelbelovendeo Jonge-Soldaat in 's Heilandsdienst. 

Hannes ging op 's Heilands roepstem niet 
als een, die niet weet "waarheen ?" doch wel
bewust van het komende en hopende op de 
zaligheid des Heeren. lmmers, toen zijn vader 
hem enkele dagen teVt>ren vroeg. of hij. indien 
dit Gods wil zou zijn. bereid was, bet tijdelijke 
met het eeuwige te verwisselen, verklaarde hij, 
volkomen te vertrouwen op en te berusten in 
de leiding des Heeren En .. Heiland" was ook 
het laatste woord, dat over zijn lippen kwam. 
Geiegend en zalig hij. die zoo in !even en 
sterven · onzen Heere Jezus Chrlstus toebehoort I 

De ter aarde bestelling van bet stoffelijk 
overschot van onzen jeuQdigen makker vond 
den volgenden middag plaats. na een korten, 
doch plechtigen dienst in het sterfhuis, waarbij 
de ouders en de talrijke aanwezigen werden 
gewezen op Gods wonderbare, vaak onbegrepen 
Jiefde en barmhartigheid. 

Redroefd, nochtans sterk in des Heeren kracht 
maakten de ouders en verdere familie-leden. 
alsml'de vele belangstellenden den gedenkdienst 
op 26 )anuari mede. En God !of I ln deze sa
menkomst mochten wij de vreugde smaken, een 
zuster tot den Heiland te zien komen. Geprezen 
zij Zijn naam 

J. s. 



1 MAART 1927. 

OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN. 

AANSTELLINGEN: 

Kommandeur M. Birkhoff naar Pelantoengan. 
Kommandem· · M. Harvey naar Koendoer. 
Adjudant F. W. Hiorth naar de Kweekschool 

te Bandoeng. 
Ensiyn Th. Englund naar het Europeesche Korps 

te Bandoeng .(in bevel). 
Kapitein B. Webb naar Tega! (in bevel). 

Bandoeng, 18 Februari 1927. 
W. PALSTRA, 

Kommandant. 

AANTEEKENINGEN VAN DEN 
CHEF-SECRET ARIS. 

Hoofdkwartier, 19 Februari 1927. 

De Kommandant. 

Kommandant en Mevrouw Palstra warden 
den 14den Maart te Soerabaja terugverwacht 
van Celebes, juist intijds. om de Officierssamen
komsten en andere bijzonderheden, in verband 
met het vaarwel van schrijver dezer, te leiden. 

Op 15 en 16 Maart zullen D. V. te Semarang 
bljzondere vaarwelsamenk0msten worden gehou
den, terwijl de meetings te Bandoeng en te Wel
tevreden resp .. zullen plaats vinden van 26 tot 
28 Maart en op 29 en 30 Maart e. k Een 
vol programma zal iederen dag van jeze vaarwel
tournee vu! len. 

Voor de lnlandscbe K weekschool tc Bandoeng 
hebben wij beslag kunnen leggen op een 
complex gebouwen en de Kommandant zal nu 
van 2 tot 4 April bijzondere samenkom
sten leiden in verband met de opening der ni-eu
we Kweekschool en het welkom der Kadetten. 

Op Goeden Vrijdag, den 15den April, zal 
de l<ommandant te Bandoeng .. Een dag bij het 
Kruis" lei den en op Paasch- Zondag de eetste 
Jongeliedensamenkotbsten, welke gevolqd zullen 
worden door een reeks van tvangelische samen
komsten op Paasch-Maandag. 

De Chef-Secretaris. 

Het zal mijn voorrecht zijn, de welkomstsa
menkomst te leiden van Ensigne Englund, de 
Bevelvoerende Officier van · het Europeesche 
K orps te Bandoeng. 

Oorspronkelijk was dit korps verbonden aan 
bet Militair Tehuis; bet is echter wel een bewijs 
v&n vooruitgang en voor de verwachting van 
toekomstige uitbreiding. dat dit korps nu een 
eigen Officier krijgt. 

De bijeenkomst-zaal werd hersteld en enkele 
verbeteringen zijn aangebracht. 

Mevrouw Beaumont en schrijver dezer zul
len D. V. op Zondag 13 Maart de samenkom
sten te Soerabaja leiden, waaronder begrepen 
zullen zijn: een bijeenkomst in de gevangenis des 
morgens om 7 uur. de Heiligingsdienst in het Euro
peesche korps om half tien, een samenkomst 
met de patienten van .Semaroenq'' des middags 
om half vijf en een heilsbijeenkomst in bet Chinee
sche korps om half acht. 

Den 30sten Maart zullen wij ons te Priok 
inschepen op de ,,SJamat". De laatste samen
komst, die wij in Ned. Oost-lndie leiden, zal 
den 3den April warden gehouden op Poelau 
Si Tjanang en clan afscheid van Ned. Indie en 
- ,,Westward, hol" (naar het Westen!) met 
de ,,Slamat". 

Brigadier Wolters. 
Met vreugde deelen wij mede, dat Brigadier 

Woirers in .staat was, enkele dagen in Bandoeng 
door te brengen, en dat de rust en de veran
dering haar met de medische behandeling 
te· Weltevreden veel goed gedaan hebben. 

Condolaties. 
Stafkapiteine Beckley en Mevr_ouw Adjudant 

Johansson hebben beiden bericht ontvangen van 
bet plotseling overlijden van haar vader 

De vader van de Stafkapiteine had haar juist 
een brief geschreven; haar moeder bracht den 
brief naar de post en vond, thuisgekomen, haar 
echtgenoot in zijn stoel, maar zijn ziel 
was reeds gegaan naar het Hemelsch 1 ehuis. 

De vader van Mevrouw Johansson overleed 
enkele dagen voor baar huwelijksdag 

Adjudante Ingham schreef ons, dat haar 
moeder het Land der Eeuwige Ruste is binnen 
gegaan. en ook Ensigne Digby heeft met de laatste 
mail de tijding ontvangen, dat haar moeder 
op 78 jarigen leeftijd is heengegaan. I )eze slaq 
treft te zwaarder. daar de Ensigne binnen 
korten tijd met verlof naar bet vaderland zal 
gaan en hoopte op het wederzien. 

Onze lnnige deelneming paat uit naar al deze 
makkers; de Heer Zel ve trooste de bedroefden, 
zooals Hij alleen dat vermag I 

Een kleine wereldburger. 
Adjudant Schulz is zeer gelukkig door de ge

boorte van een lief meisje; Mevrouw Schulz 
en de baby maken het beiden heel goed. Har
telij k feliciteeren wij de Adjudants met hun 
nieuwe doch~erl 

Canada helpt Java. 

Twee Canadeesche toeristen, die verblijf hiel
den in een hotel. werden door den eigenaar 
aan een Officier van het Leger des Heils voor
gesteld. Een gesprek volgde. waarop de een tot 
den ander zeide: .lk zal f JOO geven, als jij er 
noo bij doet" en dit voorstel werd aange
nomen. Vee! dank. Canada I 

De eene reiziger is een neef van een be
kenden zendeling : de ander is een dokter, 
die den grooten oorlog heeft meegemaakt. 

STRIJDKREET 

KO LON EL J 0 H N W. BE AU M 0 NT, 
ZOOALS IK HEM GEKEND HEB. 

DE MAN - DE OFFICIER - DE ADMINISTRATEUR -
- DE MINNAAR VAN ZIELEN. -

EEN WOORD VAN WAARDEERING DOOR DEN KOMMANDAt-.T. 

Bij een ontmoeting met Kolonel Beaumont gevoelt men instinctmatig, dat 
hij in bijzondere mate die hoedanigheden van hart bezit, welke den waren en 
goeden mensch kenmerken. Men vindt het als geheel vanzelfsprekend, dat de
genen, die met hem in aanraking kotnen, zich tot hem aangetrokken gevoelen 
en dat hij gemakkelijk hun vertrouwen wint en weet te behouden. De Kolonel 
is inderdaad een Pilaar in den Tempel Gods. 

Hij is een lichamelijk krachtig gebouwd - een naar alle zijden paraat man 
en een waardig pendant daarvan wordt gevonden in des Kolonels verstande
lijke en geestelijke vermogens. 

Men is zich bewust, dat de bekeering van den Kononel een zeer beslist 
karakter had - men gevoelt: hier is iemand, die de diepten van oprecht berouw 
gepeild en de werkelijkheid ervaren heeft van het reddend geloof in de ver
dienste van het alverzoenend verlossingswerk van den Heer Jezus Christus, 
waardoor zekerheid van schuldvergiffenis en vrede des harten verkregen wordt. · 
Ooze Chef-Secretaris is een man, die kan warden vertrouwd en waard is, be
mind te warden. 

De Kolonel werd op jeugdigen leeftijd Officier ; opgeleid als Kadet ondet 
wijlen Commissioner Howard heeft hij getuigd, dat hij als Kadet onder meer 
leerde, dat naast het pad van den plicht altijd de rivier van Gods genade 
vloeit. Als Officier doorliep hij de verschillende ran gen ; werkzaam in het .. veld", 
mocht hij rijkelijk succes oogsten; nog een jong Staf-Officier, waren zijn ijver 
en nauwgezetheid, gepaard aan den Legergeest van zelfverloochening een aan
beveling voor hem bij zij superieuren en dientengevolge werd hem spoedig 
grooter.e verantwoordelijkheid toevertrouwd. 

Wij, in Ned.-Indie, zu~len ons hem evenwel hoofdzakelijk herinneren om 
het belangrijke werk, hier door hem gedaan als Hoofd-Administrateur van het 
Territorie. In den tijd van zijn officieele betrekkingen met ons, is aanmoedi
gende vooruitgang te constateeren, en het is ongetwijfeld te danken aan des 
Kolonels schranderheid, dat deze vooruitgang behouden bleef en is toegenomen. 
De Kolonel is zeer in het bijzonder een bekwaam man van zaken en zijn 
oordeelkundige, zorgzame en economische leiding maken hem tot een schier 
idealen Chef-Secretaris; in het bijzonder in een Territorie als het onze, waar 
door den drang der omstandigheden de Kommandant zoo dikwijls en zoo lang
durig van het Hoofdkwartier afwezig is. 

De meest voortreffelijke _ hoedanigheid van den Kolonel is evenwel zijn vurige 
liefde voor zielen. Oit is de kroon op het leven van iederen oprechten Heilssoldaat, 
hetzij Officier of Soldaat. en het is, omdat hij deze gave bezit, dat wij God 
danken voor het getuigenis en den arbeid van Kolonel Beaumont onder de 
bevolking dezer eilanden. 

Kolonel en Mevrouw Beaumont zullen ons verlaten, om naar hun vaderland 
terug te keeren, waar zij een welverdiend verlof zullen genieten. Wij zullen 
hen missen. Mevrouw Beaumont heeft op haar eigen wijze en in haar eigen 
persoonlijke sfeer veel gedaan, om anderer !even aangenamer en blijder te maken. 
Het is ons een vreugde. hen beiden ontmoet te hebben en hen te kennen. 
Ovei: de geheele lengte en breedte van ons Territorie zullen wij ons vereeni
gen in het gebed. .dat de onfeilbare en onbegrensde zegeningen Gods immer 
hun hart mogen ondersteunen, troosten en vervullen 

AAN DE OFFICIEREN, SOLDATEN EN VRIENDEN VAN HET LEGER DES HEILS 

IN NEDERLANDSCH OOST-INDIE. 

Waarde Makkers en Vrienden, . 

Het is met gemengde gevoelens. dat ik U deze, mijn laatste 
boodschap, toezend, a!vorens te repatrieeren. Yanaf de allereerste dagen van ooze aankomst 
hier te lande hebben wij ons volkomen gelukkig gevoeld in onzen arbeid en het een voorrecht 
geacht, in den Heilsstrijd verbonden te zijn met een zoo toegewijde scbare Officieren en Sol
daten, werkzaam in zoo vele verschilleode takken van arbeid, welke tot doe! hebben de leniging 
der nooden eeoer lijdende menschbeid, tot Gades eer. 

De Leger-werkzaamhedeo omvatten zoowel het verplegen van 
zieken en lijdenden als het verzorgen van kinderen, die anders voortgestuwd zouden warden 
door de donkere golven des !evens; en tevens de verkondiging van de Blijde Boodschap - de 
boodschap van verlossende liefde, van hoop en van eeuwig !even door onzen Heer Jezus Christus. 

Het zal mij zwaar vallen, mij aan dezen veelornvatrenden arbeid 
te onttrekken. Teen ik als Kadet in opleiding was voor het Officierschap, koos ik als mote: 
,,Om te dienen". Als Chef-Secretaris van het Leger des Heils in Nederlandsch-Indie heb ik met 
groote blijdschap mijn dee! volbracht: hoewel het overgroote dee! van mijn arbeid ,,achter de 
schermen" plaats vend, ging tech niets van de vreugde om te dienen teloor. lk heb getracht, 
om naar vermogen mede te werken aan de grootsche taak van ons Leger en zoo goed mogelijke 
resultaten van dien arbeid te verkrijgen. wetende, dat .de nacht komt, waarin n1ernand werken kan". 

Nu - op het punt, dit Territorie te verlaten - herinneren wij 
ons te duidelijker de vele blijken van liefde en toegenegenheid, mijn lieve vrouw en mijzelf bewezen 
gedurende den tijd, dien wij in Uw midden doorbrachten. 

Bij mijn komst op Java schreef ik, dat ik gevoelde, gekoroen 
te zijn ender een grootmoedig volk met een warm hart. De ervaring, opgedaan vanaf 1923 tot 
heden, brengt mij tot den wensch, die eerste woorden te onderschrijven - wederom te schrijven, 
<loch nu in hoofdletters. Van de 38 jaren, die ik in het Leger des Heils als Officier heb doorge
bracht, was het laatste het beste. 

Er zijn dagen van duisternis en beproeving geweest, zoowel 
voor mijzelf als voor andere Officieren, maar door gezamenlijk geloof en gebed en door Gods 
zegen was het mogelijk ook in die donkere dagen de overwinning te behalen. 

Ook hebben wij met zekere financieele moeilijkheden te kampen 
gehad; maar, dank zij een vastbesloten voorwaarts streven, waren wij in staat, iederen tak van 
arbeid gaande te houden, ja, het werk heeft zelfs een hoogere vlucht genomen. 

Een ware voldoening geeft het ons. dat vooruitgang en verbe
tering van verschillenden aard kan geconstateerd warden: er zijn bij voorbeeld enkele nieuwe 
gebouwen, terwijl maatregelen genomen werden, om in onze inrichtingen een grooter aantal vol
wassenen en kinderen te herbergen. 

lnheemsche makkers zijn opgeleid voor bet Officierschap, nieuwe 
korpsen werden geopend, zielen zochten verlossing. De oplage van de ,,Strijdkreet" en ,,Pemberita 
Peperangan" is aanmerkelijk gestegen; de arbeid. verricht door verspreiding van het geschreven 
Woord heeft vele vruchten gedragen: de invloed van onze sarnenkomsten is duidelijk merkbaar. ---

Aan al deze zegeningen denkend, hen ik mij bewust van en 
dankbaar voor de bijzonder hartelijke medewerking van iederen Officier en ~oldaat; en in verban.d 
hiermede wil ik tevens gaarne een woord van dank richten tot de schare Legervrienden. die 
ook mede-arbeiders zijn geweest door het geven van hun sympatbie, belangstelling en practische hulp. 

Nu, mijn dierbare makkers, moeten wij U vaarwel zeggen, maar 
onze gedachten en gebeden zullen met U zijn. Ooze eenheid van geest kan niet verkeereb door 
afstand of verandering, want wij zijn efo in den Gever van al het goede, in den Vader van alle genade. 
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Ben begrafenis. 
Ongeveer 9 jaar geleden werd in ons Zieken

huis te Soerabaja een Japansch meisje geboren. 
Nu, bij haar overlijden verzochfen de bedroefde 
ouders Ensign Bakker, de begrafenis van hun 
dochtertje te willen leiden. Er werd een 
dienst in huis en een aan de geopende groeve 
gehouden, waarbij een groepje Heilssoldaten 
mede tegenwoordig was. 

Den volgenden dag kwam de vader met en
kele andere facnilieleden, om den Ensign te 
danken voor zijn hulp en schonk f200.- voor 
den arbeid van het Leger des Heils. 

lnsigne:s voor Plaatselijke 0.fficieren. 
De nieuwe insignei voor Plaatselijke Offi

cieren, welke op de kraag van bet uniform 
gedragen z:ullen warden, zijn nu aan het Han
delsdepartement verkrijgbaar. 

De Schrijver dezer .,Aanteekeningen" heeft 
vaarweL 

Daar dit het laatste nummer der Strijdkreet 
is. waarvoor ik mijn .. Aanteekeningen" zal bij
dragen, moet ik nu de redactie, de druk
kers en onze lezers vaarwel zeggen 

Chef-Secretarissen mogen komen, 
Chef-Secretarrissen mogen gaan, 
Maar de Strijdkreet blijft immer bestaan ! 

Allen dankend voor bun vriendelijke belang
stelling en bulp. teeken ik, 

John W. Beaumont, 

Kol one!. 

DE GENERAAL. 

Duizenden enthousiaste Heilssoldaten en Le
gervrienden verwelkomden op 28 December met 
dankbaarheid en warme liefde onzen geeerden, 
grijzen Leider bij zijn terugkeer uit bet verre 
Oosten. De grooteRoyal Albert Hall wasstampvol 
en duizenden mcesten warden teleurgesteld, daar 
alle beschikbare plaatsen rreds weken te voren 
waren ,, uitverkocht" 

Nadat Mevrouw Booth een Bijbelgedeelte had 
voorgelezen en de K adetten een lied had den ge
zongen, werd het licht in de zaal gete'Dperd en 
verschenen in een der ingangen een Engelsch 
meisje en een Oostersch jongetje, een groote 
Japaosche Jam pion in de hand en gevolgd door 
drie aardige meisjes, die. resp. in rood, gee! 
en blauw gekleed. Japan Korea en China ver
tegenwoordigden. Daarachter kwam een vroolijke 
groep kinderen in kleurige. gebloemde kimono's, 
met bloembogen in de hand . En clan, wuivend 
met de hand en ender geestdriftige toejuichingen, 
reed de Generaal binnen, gezeten in een rickshaw. 
Te midden van ecn grooten optocht zingende 
.. Oosterlingetjcs" kwamen nu achtereenvolgens 
ook Commissioner Cunningham, Brigadier Booth 
en Brigadier Smith. ieder gezeten in een rickshaw, 
de zaal binnen. 

Commissioner Cunningham gaf eerst een be· 
knopt overzlcht van de tournee: Brigadier ~mitb 
wekte diepc ontroering met een beschrijving 
van het bezoek aan Poelau Si Tjanang; de 
krnderen, die den Generaal badden binnen ge· 
leid, zongen te zamen een lied en den Chef van 
den Staf vertolkte de gevoelens de-r vergadering 
en verzekerde den Gcneraal, dat Engeland niet 
achterstond bij het Oosten in liefde en bewon
dering voor den Leider onzer Organisatie. 

En nu kwam de Generaal zelve aan het 
woord. Na de vergaderin11 dank gebracht te 
hebben voor het hartelijke welkom, hem bereid, 
vertelde de Generaal van de grootsche ontvangst, 
die hem overal te beurt gevalleo was, van de 
groote scharen. die de samenkomsten bijwoonden, 
den ernst en den eerbied. waarmede geluisterd 
werd en de wondere, mathtige werking des 
Heiligim Geestes. waarvan hij getuige had mogen 
zijn, en die zich openbaarde. in de innerlijke 
strijd, die gestreden, maar ook beslecht werd 
in de nabidstonden: de smeekbedcn, die tot God 
werden opgezonden; de belijdenissen. die gedaan 
werden. Telkens weer was de Generaal ender 
den indruk gekomen van de bewijzen van 
geestelijke ve;lichting. die tot de menschen was 
gekomen. en onze Leider noemde het grcotsche. 
wondervolle oogenblikken. waarin menschen, 
die voorheen niets van God afwisten, ont
waakten tot bet besef van het boven-natuurlijke, 
neerknielden en uitriepen: .. O. God, help mij !
lndien Gij kunt. help mii clan!" 

Daarna zette De Generaal uiteen, hoe de leer 
van Christus brengt, wat deze vol ken behoeven: 
hoe zij in de allereerste plaats noodip h• bben 
een levenden Helland. een Zaligmaker. een 
Redder, en hoe het onze taak is, Hem dezen 
menschen te brengen en duidelijk te verklaren, 
dat Zijn dieost niet is een nieuwe last. maar 
een kracht en een vreugde, die verheft boven 
de zorgen des !evens. en nieuw !even schenkt. 

Hierna werden enkele van de voornaamste 
episoden van het bezoek aan Japan op het 
doek gebracht, waarbii Brigadier Booth inte
ressante verklaringen gaf 

Gij hebt we! gedaan I Laat niets Uw le
vensdoel vervagen of veranderen : laat U niet 
uit het veld slaan door welke moeiliikheid of 
omstandigheid clan ook ! ,,Houdt dat gij bebt, 
opdat niemand Uw kroon neme !" De tiiden 
veraoderen, grootere dingen kornen. het beste 
zal nog komen ; daarom zijt waar en 11etrouw I 
Geeft Uw Leiders. Kornmandant en Mevrouw 
Palstra, Uw algeheelen steun. ,, 

Strijdt den goeden strijd des geloofs . als 
go~de soldaten van fezll§ Christus, en ons lorn_ 
linde zal getuige zijn van nog grooteren voor _ 
uitgang; en scharen, die nu de liefde Gods 
nog niet kennen, zullen genieten het lie ht en de 
vrijheid, die het dee! zijn der kmderen Gods. 

Moge des Heeren rijksten zegen 
en Zijn vrede zijn met U alien I 

De U we in de lief de van Christ us 
J. W. Beaumont. 

Kolonel. 



S T R IJ D K R E E T 

~~~(~~~~~~~~~~~~ 

~ HUWELIJKSINZEGENING VAN ~ 
~ KAPITEINE A. FARMER EN KOMMANDEUR B. MEYER TE SEMARANG ~ 
~ en van V0 

~~~~~~·~~~~~~~~ 
Den 17den Januari was het feest in Sema

rang, een huwelijksfee&t, dat in ons Leger ook 
altijd weer een bijzondere plechtigheid is. Oe
zen dag werden onze lieve makkers, Kommari"
deur Meyer en Kapiteine Farmer in den echt 
vereenigd en het huwelijk zou worden ingeze
gend door ooze temin
de Leiders, Kommandant 
en Mevrouw Palstra 

Reeds in den vroe
gen morgen kwamen dE" 
eerste telegrammen bin
nen en den geheelen dag 
bleven zij toestroomen, 
blijk gevende van de 
sympathie voor het 
bruidspaar. Het beste 
van alle was zeker we! 
het telegram uit het 
verre vaderland, van de 
moeder en andere fa
milieledei;i der bruid. 

Na de wettelijke hu
welijksvoltrekking werd 
bet bruidspaar door een 
talrijke schare vrienden 
in de keurig versierde 
Legerzaal opgewacbt, 
waar een gezellig uurtje 
rond de koffietafel werd 
doorgebracht 

artikelen van het Leger des Heils voor. Onze 
Leider verzocht nu bruid en bruidegum, naar 
voren te komen. Onder ademlooze stilte werd 
de plechtigheid voltrokken, en indrukwekkend 
k\onken de door den Kommandant uitgespro
ken woordent "Wat clan God tezamen gevoegd 

heeft, scheide de mensch 
n iet!" Staande zong 
de vergadering daarna 
het bruidspaar toe:,. Oat 
's Heeren zegen op U 
daal !" 

V erschillende Officie
ren getuigden nu in har
telijke woorden van 
hun sympathie en liefde 
voor het bruidspaar. 
Wij kunnen hier alleen 
noemen het woord van 
Mevrouw Kommandant 
Palstra, die als ,,moeder" 
bet bruidspaar toesprak. 

De meisjes van bet 
Tehuis, waar de Ka
piteine het 'laatst was 
gestationneerd, zongen 
een mooi, bijzonder lied 
en daarna mochten wij 
luisteren naar het dank
bare woord van bruid 
en bruidegom. 

ber eid, den volgenden dag deel te nemen aan 
de feestelijkheden in verband met het huwelijk 
van Adjudant Johansson en Adjudante Seur, en 
de huwelijksinzegeninq te leiden. 

Des middags om 5 1,lur k wamen wij : de 
Officieren van Bandoeng en de genoodigden, 
tezamen voor een fees
telij k aangerichre thee, 
en om ons te verheugen 
met de blijden. 

En, dit viel niet moei
lijk. lmmers, bet gold 
hier een welbekenden 
en ben1inden bruidegom, 
die jaren Jang door Ned.
Indie heeft gezworven, 
de eenzamen en rijker
bedeelden bezocht, niet 
alleen, om h 11n te vra
gen, onzen arbeid te steu
nen, maar ook om bun 
zegen te brengen en hen, 
die zoo gemakkelijk ge
heel opgaan in de ver
gankelijke dingen dezer 
wereld, te herioneren 
aan en te spreken van 
het on vergankelijke, bet 
eeuwige. 

I MAART 1927. 

boo] van de pJechtigheid, die straks ZOU pJaats 
hebben, als de verbintenis van een Zweedschen 
bruidegom en een Hollandsche bruid - door bun 
arbeid in ons geliefd Le~er tezamen gebracht ~ 
onder de Legervlag zou worden bezegeld, ter
wijl makkers en vrienden bun vele bloemen 
en den· riiksten zegen des Heeren op bun ver
deren levensweg toewenschten. 

Een groote schare belangstellenden vuli:le des 
avonds de versierde .bijeenko"mstzaal, waar bet 
huwelijk zou worden ingezegend. Na gezang en 
gebed werd een psalm vol beloften voor de kin
deren Gods voorgelezen en hierna ging de Kom
mandant over tot de plechtigbeid der inzege
ning. Dit waren ernstige, indrttkwekkende oogen
blikken ! Ooze beide makkers werden in het ge
bed aan dev. Heer opgedragen en Zijn zegen 
werd afgesmeekt over deze vereeniging door 
gebed en door gezamenlijk gezang. 

Daarna werden de ingekomen telegrammen 
voorgelezen en spraken enkele Officierea een
voudige, ongekunstelde, <loch hartelijke woorden 

soms vol van humor ; 
maar ook ernstige ge
dacbten en wenschen 
werden onder woorden 
gebracht. De grondtoon 
van <lit samenzijn was: 
dank aan God, Die in 
deze op Zijn wondere, 
]iefdevolle wijze had 
geleid. 

De toespraak van 
Mevrouw Kommandant 
Palstra zal zeker we! 
nimmer door het bruids
paar worden vergeten ! 

Ten laatste kregen, 
onder harte\ijke toejui
chingen ook de bruid en 
de bruidegom gelegen
heid, om te spreken en 
zij getuigden van hun 
liefde tot den Heer, de 
vreugde in Zijn dienst 
genoti;n, en van bun ver
wachtingen voor de toe- . 
komB. Juist voor den lunch 

arriveerden onze Leiders 
en de Brigadiers Palstra 
uit Magelang en spoedig 
daarna waren alien ge
:i;eten aan den feestdisch; 
verschillende vrienden 
spraken het bruidspaar 
hartelijk toe. 

KOMMANOEUR EN ME'.VROUW Ml::YER, 

Van harte bidden wij, 
<lat al het goede, hun 
dezen <lag toegewenscht, 
overvloediglijk hun deel 
moge zijn en dat zij, 
tezamen strijdend onder 
onze geliefde banier tot 
steeds grooter zegen 
gesteld mogen worden ! 

De bruid heeft vele 
jaren een plaats ingeno
rnen in verschillende 
Kinderhuizen van ons 
Leger, zoowel in Neder
land als in lndie, en 
was de laatste jaren 
Directrice van hetTehuis 
te Medan. Beiden, bruid 
en bruidegom, straalden 
van geluk ! 

· AOJUDANT EN MEVROUW JOHA.'\JSSON. 

Nadat de samenkomst 
met dankgebed was 
gesloten, hadden de aan
wezigen gelegenheid, bet 
bruidspaar persoonlijk 
te feliciteeren, waarvan 
een ruim gebruik werd 
gemaakt. 

Om 7 uur had de inzegening van het huwe
lijk plaats. Nadat Mevrouw Brigadier Palstra 
een toepasselij k Bij belgedeelte had voorgelezen, 
stood de Kommandaot op en las de huwelijks-

KOMMANDANT EN 

God zegene Kommandeur en Mevrouw Meyer ! 
M. A. Lorier. 

Oinsdagavond in Bandoeng teruggekeerd, wa
ren Kornmandant en Mevrouw Palstra gaarne 

MEVROUW PALSTRA 
0 P T 0 URN EE D 0 0 R MIDDEN-JAVA. 

Den 8sten Januari vertrokken Kommandant 
en Mevrouw Palstra naar 

POER WOREDJO, 
De eersle samenkomst, bier gehouden, was 

een openlucht-bijeenkomst op een uitgezocht 
plekje in de schaduw van een grooten waringin 
op de aloon-aloon. Voor een groot gedeelte 
gezeten op het mooie grasveld, luisterden onge
veer 200 personen uaar de toespraak van den 
Kommandant. 

Hierna werd een bijeenkornst.. gehouden in de 
Leger-zaal. De Officieren en enkele makkers 
heetten de Kommandants harte.Jijk welkom en 
spraken hun vertrouwen voor de toekomst uit · 
een kinderkoor zong een welkomstlied. ' 

Aangenaam was het daarna, te luisteren naar 
de woorden van Mevrouw Palstra ; de krachtige 
toespraak van den Kommandant was vermanend 
en overtuigend. Een broeder gaf gehoor aan de 
uitnoodiging, zijn. hart voor den Koning der 
koningen te ontsluiten. · 

Nog stond een Europeesche samenkomst in de 
societeit op het programma. De We!Ed. Gestr, 
HeerW.S. Bitter, Controleur, en de Weleerw. Heer 
Os. Netelenbos der Zendings-gemeente, spraken 
woorden van welkom en waardeering en, hoewel 
de opkomst niet zoo groot was, als Wit we! 
gewenscht hadden, was het toch ee-n goed 
samenzijn. 

DJOKJA 
was de volgende plaats, die door de Komman
dants bezocht werd. Aan het station werden 
Wij begroet met het lief!ijk "gekweel der Zang
vogeltjes" uit het Javaansche Kinderhuis. Hierna 
volgde de eerste bijeenkomst in de aula tler 
Algemeene Middelbare School. die ons we! wil \end 
ter beschikking was gesteld. De Ass. Resident, 
de We!Ecl. Gestr. Heer P. Westra, sprak van de 
groote waardeering, welke het B. B. gevoelt 
voor den arbeid der Leger des Heils-Officieren, 
terwijl de Weleerw. Heer Os. A. Pos der Gere
formeerde Zending sprak van den Leger-geest 
van Jiefde voor zielen, die zich uit in het 
zoeken van het verlorene. 

Oen volgenden dag, Zondag, werden weder
om twee samenkonsten gehouden, welke even
eens druk bezocht waren. ,. 

Met dank voor he~ verleden, gelooven WIJ 

voor een opwekking over de geheele \inie in ons 
schoon Insulinde. Geve het de Heer· D. 0. 

Met vreugde :z;agen wij] het eerste bezoek van 
ooze !eiders aan 

SOLO 
tegemoet en op Maandag 10 Januari ~rri
veerden de Kommandants, vergezeld van den 
Oivisie-Officier, Brigadier Palstra, ongeveer 
half vier in den namiddag. 

Bij aankomst in bet Militair Tehuis wachtte 

onzen Leiders een aardige verrassing : een 
groepje kinderen zong bun een welkomstlied 
toe en boden bloemen aan. Mevrouw dankte 
de kleinen echt hartelijk. 

Om 5 uur hadden wij een gezellige ,,thee" 
_met de militairen. Een veertigtal hunner schaar
de zich om de lange tafels in de ruime, aardig 
versierde binnengallerij. 

Op echt n:oederlijke· wijze sprak Me
vrouw de ,,jongens" toe en toonde, een warm 
hart te hebben voor de militairen. Haar woorden 
wekten de llefde tot Moeder in de harten der 
jongens op : na dit samenzijn zeide een van hen : 
,,'t W ordt clan nu we! eens tijd, dat ik mijn 
oud moedertje ook eens schrijf I" 

O_ok de Kommandant toonde groote belang
stellmg voor de militairen en sprak hen aan
moedigend en ernstig toe: zijn woorden von
den gereeden ingang. 
. De samenkomst in de groote Loge-zaal mag 
1Il alle opzichten als welgeslaagd beschouwd 
worden. Een talrijk publiek was opgekomen en 
het duurde niet lang, of allen zongen de vrijwel 
onbekende Leger-liederen hartelijk rnede. 

Mevrouw Palstra wees de schare op het levende 
Water, dat den zieledorst kan lesschen. 

Naar aanleiding van een Btjbeltekst deed de 
Kommandant een beslist, krachtig beroep op de 
aanwezigen, om den eenigen, waren God te 
zoeken voor tijd en eeuwigheid. A. j. L. 

ROGO MOELJO. 
De Kommandant bezocht ook dit plaatsje. In 

Ampel. werden wij verwdkomd door Komman
deur Meyer, Ensign Sariman en een klein 
groepje ge-uoiformde Heilssoldaten. 

In de dessa Ampon wachtte ons weer een 
verrassing: de leerlingen van de Leger-school, 
voorzien van roo:ie, ge\e of blauwe vlaggetjes. 
stonden daar opgesteld en zongen den Kom
mandant in het Javaansch een welkomstlied toe. 
Twee samenkomsten werden in Rogo Moeljo 
gehouden, een voor de Soldaten en een voor 
het publiek, Hartelijke woorden van welkom 
werden gesproken en de aanwezigen genoten 
van de toespraak van den Kommandant. 

Aan het einde der samenkornst zochten ver· 
scheidene personen in het gebed den Heer. 

Te 
SA.LA.TIGA 

werd des namiddags een samenkomst gehou
den in de Kerk der Salatiga-Zending, die ons 
welwillend was afgestaan. Stamp vol was de Kerk 
en een recht gezegende bijeenkomst hadden wij. 

In de samenkomst in de Protestantsche Kerk, ons 
eveneens geheel belangeloos door het Kerkbe
stuur afgestaan. spraken de We!Ed. Gestr. Heer 
J. Th. Jarman, Ass. Resident van Salatiga en 
Mevrouw van Emmerik hartelijke woorden van 
welkom en appreciatie. 

De z:ial van het Hoofdkwartier was keurig 
versierd. De Zweedsche- en de Nederlandsche 
vlag, verbonden door ooze Legervlag. omringd 
door een schat van bloemen, was als een sym-

Twee samenkomsten werden gehouden te 
BA.WEN, 

waarvan een in de openlucht. Voor de avond
samenkomst was de voorgalerij geheel gevuld 
met belangstellenden. Hartelijk werd gesproken 
en gezongen en de woorden van den Komman
dant werden met groote aandacht gevolgd. 

E en groepje van ongeveer 20 inheemsche 
Officieren was voor Officiersmeetings bijeenge
komen te 

A.MBA.RA.WA. 
Het was hun aan te zien, dat zij blij waren, 

een dagje uit het gewone werk te zijn en te 
mogen luisteren naar de lessen uit de rijke er
varing van de Kommandants. 

In de openluchtsamenkomst des namiddags 
waren een 300 personen aanwezig, terwijl des 
avonds de Protestantsche Kerk bijna geheel ge
vuld was. Hier werden Soldaten en Recruten 
ingezegend, welkomstliederer.. gezongen, en har
tclijke woorden gesproken, o.a. door Broeder 
Baart der Salatlga-Zending. 

Wat ons echter het rneest verheugde was, 
dat ook hier zondaren neerknielden en om 
vergiffenis en verlossing baden ! 

Op het station te 
MA.GELA.NG 

werden onze Leiders toegezongen door een 
aantal ge uniformde Heilssoldaten. 

's M1ddags op de militaire aloon-aloon wer
den zij hartelijk toegesproken door den Hoog
Ed. Gestr. Heer Maioor van den Berg. Het mili-

DE KOMMANDANT OPENT HET 
Het was voor de Kapiteins Steen een groote 

dag, toen zij den 29sten Januari hun Leiders 
mochten verwelkomen. 

Reeds om 7 uur des avonds klo k d 
d b I. n en e tonen 

er ata JOns-muziek uit het . k .1• op het voorerf en tegen 8 uur muz1e -pav1 1oenl 
b was geen stoe 

~eehr on ezet en vergeooegden vele matrozen 
z1c met een staanplaats. 

Zijne Excellentie de Gouverneur van Celebes 
en Onderhoorigheden vereerde de d . 
m t H t verga ermg 

e are egenwoordigheid; ook de Hoog Ed. 
Gestr. Heeren de Resident de Ass R "d 
de Co t I · .- es1 ent en 

n ro eur en Zijn HoogEd.Achtbare de 
Burgen_ieester van Makassar waren aanwezi 
ko~~ ~~nb toes~raak legde de Kommandant in h~~ 
kl d detee ems der Leger-kleuren uit en ver-

aar e aarna in den naam van den Aller
hoog_sten God en Vader het Tenuis· geopend 
d Zi1~e Excellentie de Gouverneur feliciteerde 

en . ommandant en den Kapitein met dit Tehuis 
~n t t1tte den wensch, dat van den arbeid van 

e . eger des Hells in Makassar vele vrucbten 
gez1en mogen worden ! 

De Kommandant gaf nu een overzicbt van 
het werk, dat in en door dit Tehuis zal worden 
verncht, waarna de plechtigheid met dankgebed 
werd gesloten. 

Hiern~ werden eenige verfrisschingen aange
boden. Een Legervriend had hiertoe op milde 

.. .,, , Moge de zegen des 

I 
Heeren op onmiskenbare wijze het dee! zijn van 
Adjudant en Mevrouw Johansson en deze ver
bintenis er toe medewerken, dat vele zielen ge
wonnen worden voor onzen Koning I A .E.P.K. 

taire muziekkorps speelde en een groote sch are lui
sterde naar de woorden van onze Kommandants. 

Een uitgelezen publiek was Zaterdagavond 
bijeen in de Officiers-Societe.it, om daar Kom
mandant en Mevrouw Palstra welkom te heeten. 
Onder hen bevonden zich ook de HoogEd. 
Gestr. Heer M. B. v, d. Jagt, Resident van 
Kedoe; de HoogEd. Gest.r. Heer Overste P. J. 
M. Smith; de Ass. Resident van Magelang, de 
We!Ed. Gestr. Heer F. W. Slangen: en de 
Regent van Magelang, de Heer R. A. A. Da
noesoegondo. 

Door beide eerstgenoemden werden waardee· 
rende woorden, den Legerarbeid betreffende, ge• 
sproken. -

Heiligingsmeeting om 7 uur 's morgens is voor 
lndie zeker uniek I Maar de ru telooze Leider 
van het korps Magelang, Adjudant Nyheim, 
weet de dag goed en vroeg te beginnen en. · · · 
de zaal was op dat uur geheel gevuld I 

Tot de samenkornst in de gevangenis werden, 
helaas, alleen de Kommandant en de Adjudant 
toegelaten: rnaar ook daar werd bet goede zaad 
gestrooid. 

Na inspectie van den Jongelieden-arbeid werd 
op de a\oon-aloon een groote schare toege
sproken, terwijl deze twee drukke dagen des 
avonds besloten werden met een groote samen
komst in de Leger-zaal, waarin ook de Patih 
van Magelang tegenwoordig was. Zestien 
makkers werden bier ingezegend tot Heilssol
daat. Moge God hen behoeden en hen rnaken 
tot medewerkers in_ Zijn wijngaard I F. H. 

MILIT AIR TEHUIS TE MAKASSAR. 
wijze bijgedragen, door 50 K. G. roomijs te 
zenden, hetgeen bij de groote hitte niet weinig 
welkom was! De bata\jonsmuziek zorgde voor 
een goede, ongedwongen stemming. 

Zondagmorgen was de achtergalerij van het 
Tehuis stampvol met militairen en andere belang
stellenden._ tezamen gekomen voor een Malei
sche meeting. Reeds voor den aanvang speelde 
het fluitkorps enkele nummers ter eere van de 
Kommandants en gedurende de s-amenkomst 
werden de verschillende liederen door dit mu
ziekkorps begeleid. 

Begeerig luisterend naar de woorden van Me
vrouw Palsbra, werden sommigen tot tranen 
bewogen; men gcvoelde 1 het was een Moeder, die 
sprak. Mevrouw wees op den machtigen Heiland, 
Die ons en onze kinderen bewaren kan, en 
eindigde met de bede, dat alle aanwezigen dezen 
morgen met Hem in aanraking zouden komen. 

Naar aanleiding van een Bijbelgedeelte sprak 
daarna de Kommacdant ernstig en duidelijk over 
de groote beteekenis van een aanraking door 
Jezus, en toen de vraag gesteld werd, wie der 
aanwezigen nu tot Hem wilden gaan, gaven- 7 
hunner het verlangen te kennen, den Verlosser 
van zondaren aan te roepen, om door Hem 
gereinigd te worden. 

0 .S. S-d. 
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