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ONTHULLING VAN HET GEDENKTEEKE 
VOOR DEN ~)TICHTER 

IN MILE END, LONDEN. 

DE GENERAAL RESIDEERT. 

jaren baan 

:ille End Waste - de bakermat van het Leger des Heils - heeft in 
den loop der jaren een geheel ander aanzien gekregen, maar de 
geest, welke zich 62 jaren geleden op dat plekje grond zoo vol 
vurigen ijver onder de eerste volgelingen van William Booth 
openbaarde, is dezelfde gebleven en heeft zich in minder clan 60 

gebroken over de geheele wereld. 

Nimmer nog kwamen tegenstellingen treffender naar voren, clan bij de ge
legenheid, dat een borstbeeld van den Stichter in tegenwoordigheid van den Gene
raal, Mevrouw Booth 
en een groote me
nigte onthuld werd op 
de plaats. waar eertijds 
wijlen William Booth 
geheel alleen stond en 
zijn bestemming vond. 

In die dagen was 
Mille End W a$te -
ingesloten door ki:oe
gen en theaters van 
den laagsten rang -
de poeL waarin de 

c...ff...,; Jc..~ l/ k~ .t..ic..h 
onttrok aan de over
bevolkte kazerne-wo
ningen en bouwvallige 
huizen in den doolhof 
van straten in die 
buurt. Heden is het 
Mill End-district ge
deeltelijk voor vreem
d~lingen aangewezen, 
die wet in taal en 
uiterlijk van hun 
voorgangers van 60 
jaar ge I eden verschjllen, 
tnaar wier nooden 
overeenkomen met de 
hunne. 

vader langs dezen weg wandelde, toen zij een arme, verdoolde vrouw geheel 
bedwelmd door den drank in de goot langs de straat zagen liggen. De Stichter 
ricntte haar op en hielp haar, om op de been te blijven, maar zij verkeerde in 
zulic een afschuwwekkenden toestand, dat zijn zoon uitriep: .,0, wij kunnen 
niets voor haar doen !" Des Stichters berisping kwam vlug en scherp: .,Bramwell, 
bedenk toch, hoe heel anders zij had kunnen zijn !" 

et was een beeld der wereld. zooals de Stichter deze zag - gedachtig aan 
de zonde, aan haar degeneratie en ellende, zich bewust van wat de wereld, 
ha kunnen zijn en wat ze toch nog warden kan. En bet was dit inzicht, 

dat den Stichter aan
vuurde tot zijn tweede~ 
boodschap: dat de 
menschen niet alleen 
bekeerd zouden wor
den, maar dat zij -
gered zijnde - zouden 
medehelpen. de wereld 
beter te maken - en 
dit geschiedt ook U1t 
de verachte schare van 
die dagen zijn de strijd
machten van heden 
yeyrueid. 

De tegenstelling tus
schen de eenzame ge
stalte van William 
Booth, blootgesteld 
aan profanen spot en 
hoon, en de Heilssolda
ten en vrienden. voor 

De Geoeraal bij het standbeeld van William Booth. om~en Stichter. Links den Heer John Scurr. 

V oor hij tot de
on thulling van het 
gedenkteeken over
ging, berinnerde de 
Heer John Scurr, het 
Parlementslid, dat bet 
Mile End-district ver
tegenwoordigde, in zijn 
toespraak de Heils
soldaten, die hier bij
eenvergaderd waren, 
er aan, dat William 
Booth niet alleen toe
behoorde aan bet Leger 
des Heils - hij had 
zich niet opgeworpen 
om een nieuwe sekte 
of een nieuwen gods
dienst te stichten .
maar, als een man, .,die 
droomen gedroomd en 
gezichten gezien en 
zijn geloof in die vi

~eze gelegenheid op diezelfde plek .vergaderd, demonstreerde oo~ op k.rach
tige wijze den ongeevenaarden voor.~1tgang van het Leger ~es Hetls en ~s e~n 
~nweerlegbaar bewijs voor Gods r11ken zegen op den arbe1d der orgamsat1e. 

V roeg in den namiddag marcheerden de Heils-troepen van verschillende 
Punten der groote stad op naar Mile End Waste. Honderden Officieren van 
h1tt Internationale Hoofdkwartier en aangrenzende Legergebouwen, voorafgegaan 
door het Internationale Staf-Muziekkorps; een groep Officieren, die het Maat
Schappelijk Werk onder vrouwen vertegenwoordigden, onder leiding 'fan .Com
lllissioner Catherine Booth, ongeveer 500 Kadetten van de Internat1onale 
Kweekschool. aangevoerd door hun Leider, Commissioner Jeffries, en een afdeeling 
Veld-Officieren en vertegenwoordigers van het Maatschappelijk Werk onder 
lllannen. 

Nadat de reusachtige schare Heilssoldaten en belangstellende toeschouwers 
tezamen bet grootsche lied van den Stichter : .. 0 zee van Gods lief de". hadden 
Qezongen, trad de Generaal naar voren en boeide onmidde!lijk .. de aandacht 
der menigte door zijn woorden. Onder meer zeide de Generaal m z11n toespraak: 
.. De mensch is tot God geschapen. Er zijn bewijzen van zijn Goddelijken 
()orsprong in ieder mensch, zelfs ~I h~eft d~ zonde haa~ stempel ge~et op geest 
en Jichaam. De erkenning van dit fe1t bez1elde den Stichter met d1en bewon
derenswaardigen geest en een heiligen aandrift. Hij zag in den mensch, wat 
'-'oor dezen zelf vaak onzichtbaar was. Zelfs dan nog, als al het andere verwoest 
en verloren is, kan de ziel behouden worden. William Booth zag in den mensch 
het werk Gods." 

Geheel natuurlijk was bet, dat de plaats v~.n samenkomst d:.n Generaal er 
t()e bracht, oude herinneringen op te halen. H11 vertelde, hoe h11 eens met zijn 

sioenen bewaard had, beter opbouwend werk verrichtte, clan waarvan hij 
zich zelf bewust W3S, behoorde William Booth aan de geheele wereld. 

De Heer Scurr verklaarde, dat, ofschoon zelf Roomsch Katholiek hij het 
zich een groote eer rekende, dat hem het voorrecht te beurt viel. dit 'gedenk
teeken te mogen onthullen, want hij had altijd bewonderd de Christelijke 
barmhartigheid. van William Booth, wiens boodschap kwam tot de gel-ee,e 
wereld, dat d1.e wereld behouden kon worden. - En zoo, in den naam van 
allen, - ~atholteken en Prostestanten. Joden en heidenen, landgenooten en 
vreemdelmgen, - werd het gedenkteeken onthu1d. 

Het . was een bi~~ondere samenloop van omstandigheden, dat Commissioner 
Catherme Booth btJ deze gelegenheid voor het eerst in baar nieuwen ra 
in bet openbaar haar vader terzijde stond. Terecht herinnerde de Commissio ng 
de · vrouwelijke Heilssoldaten aan het erfdeel, dat zij uit de hand van ~er 
S~i hter hebben ontvangen : hij opende haar de deur tot een wereld v:: 
gel _genheden en tot nuttigheid, zoo als in die dagen geheel onbekend was. 
.. ?nd~r het aaodeel, dat de vrouw heeft gehad, zouden wif nimmer in bet 
be 1t z11n 9:eweest van zulk een Leger des Heils", zeide zij, .,en de weg voor 
de vrouw 1s haar geopend door William Booth". 

6ok de. B:itsche Kommandant, Commissioner Hurren; Commissioner Ma 
en 1 Comm1ss1oner Jeffries namen aan de plechtigheid deel, terwijl de H~!r 
Scurr vergezeld was van Gemeenteraads~ leden van Stepney, die zoo vriendeli"k 
den grond voor het gedenkteeken besch1kbaar stelden en het steen J 
schonken, waarop het bronzen borstbeeld - werk van den ber edn vobetstuk 
houwer G. Wade, - prijkt. oem en eeld-
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ndanks het ongunstige we~ 
der was het opmerkelijk, 
hoe een talrijk publiek de 
zaal van de Societeit ,,O'ns 
Genoegen" vulde. 

S T R IJ D K R E E T 1 FEBRUARI 1928. 

De Algemeene Secretaris heette alle 
aanwezigen, namens den Kommandant, 
heel hartelijk welkom op zijn eigene, 
prettige wijze. Mevrouw Lebbink bad 
en al dadelijk gevoelde men de tegen~ 
woordigheid des Heeren. 

Het is dan,"zooals de Kolonel terecht 
opmerkt, onmogelijk, alle negen jonge 
mannen en vrouwen een kans te ge~ 
ven om het woord te voeren, doch 
een zuster-Kadet zal spreken voor de 
vrouwelijke Kadetten en een broeder 
voor de mannelijke. En ze hebben 
zich dapper en vol vuur van hun taak 
gekweten. 

een kantoor, en dergelijke, in het Leger 
mag men werken voor Hem, gedach~ 
tig aan het woord : De hongerigen 
gevoed, de dorstigen te drinken gege~ 
ven, de naakten gekleed, de gevan
genen bezocht enz. enz. 

klopt ons hart I Wat een verrassin
gen, .als ieder zijn werkkring wordt 
aangewez~n. en meer is ons beloofd, 
want ook een aantal Officieren wordt 
bevorderd en na iedere bekend~ 
making volgt een hartelijk applaus. 
De belangstelling is enorm (zooals we 
dat oak in Europa gewend zijn in der~ 
gelijke samenkomsten) en dit mede~ 
leven geeft altijd zulk een gloed, 
warmte en kleur aan onze bijeenkom
sten. Ook deelt het enthusiasme zich 
zichtbaar mede aan het publiek. 

Voorts klinkt in het Maleisch een 
heerlijk strijdlied van de Kadetten, 
krachtig en toch lieflijk. 

Nadat de Zangbrigade op verdien
stelijke wijze het mooie lied ,.God 
regeert" had gezongen, nam ooze Kam~ 
mandant Gods W oord ter hand en las 
een gedeelte uit het eerste hoofdstuk 
van Markus. Als een vader sprak hij 
de Kadetten toe, hen wijzende op hun 
taak voor de toekomst n.l. om visschers 
van menschen te wezen. 

Zooals altijd in het Leger des Heils 
heeft het niet aan muziek en zang ant~ 
broken. Daar waren de Muzikanten, 

Daarna is het woord aan Adjudant 
Hiorth, de Kweekschool-vader, en 
hij zet uiteen, wat de Kadetten al-

,, Vreugd des hemels zal 
onze harten vervulien, 

Als Gij d'arbeid van 
. Uwe ziel zult zien; 

Wij gaan heen om visschers 
van menschen te wezen, 

Die we als paarlen U. 
onzen Koning, bien. 

Trouwe Herder, neem 
Gij ons in Uw hoede, 

In Uw armen blijven 
wij we/ bewaard ; 

Ons vertrouwen is, 
Heer, in Uwe belofte : 

.,Ik ben met U, tot 
aan het eind der aard " 

Met zooveel interesse heeft onze 
Leider ·de Kadetten gadegeslagen en 
zoo getoond, hoeveel belangstelling.hij 
in hen had en persoonlijk en in ver
band met hun opleiding. 

Adjudant en Mevrouw Hiorth, Ensigne Lehmann en de nieuwe Officieren, die 
door den Kommandant op 16 Januari werden uitgezonden. 

Nu gaat de Kommandant voort te 
spreken. om de nieuwe Kadet~Officie
ren te wijzen op het groote voorrecht. 
te treden in de voetstappen van 

· Christus Jezus. Hun aanste!lingen zijn 
uiteenloopend, wat het werk betreft, 
doch het resultaat, vertrouwen we, 
zal zijn: .. kostb're zielen gewonnen 
voor den Heer". 

De stem der verloornen 
weerklinkt alom ; 

0, hoort gij hun wanhoopsklacht? 
Ten strijde· dan gespoed. 
Hoe ook de vi.fand woedt I 

Ontrukt hen aan des Satans macht I 
De liefde van Christus 

·vervult ons hart, 
Geeft kracht ons tot den strijd; 
Komt, ondec het vaandel 

t•an 't Bloed en Vu1ir 
Aan 't week der redding ons gewijd I 

En dan vertelde de Kommandant 
ans van een tot h~erlijkheid bevor~ 
derden Officier, die, eenvoudige jongen 
als hij was, met weinig kennis, door 
God geleiq werd en gebruikt, om een 
heerlijk werk voor Zijn Koninkrijk te 
doen. 

Voorwaar een groote aanmoediging 
voor deze jonge levens, die het besluit 
hadden gemaakt, om uit te gaan in 
den Naam des Heeren. Er client heel 
wat wijsheid toe, om het wondervolle 
Evangelie te breogen, doch ,,indien 
iemand die wijsheid ontbreekt, dat hij 
ze van God begeere !" 

het Merdika- en het Korps~zangkoor, de zoo geleerd hebben in de Kweekschool 
J L.~zang~brigade, de Korpskadetten- en wat hen heeft bewogen, deze 
brigade; ja, dat alles hoort nu eenmaal loopbaan te kiezen. Zeker was het 
zoo bij ans en, dank God, ter Zi~r geen winstbejag. Hij heeft veel ver
eere werd gespeeld en gezongen. trouwen in hen en gelooft, dat ze 

.. Weest getrouw", is het slotwoord 
en clan scharen alle Kadet-Officieren 
zich om de Legervlag, waarvan ze ieder 
een koord in handen houden. En 
begrijpelijkerwijze denken we terug 
aan den tijd, toen we zelf jong. on
ervaren, ons onbekwaam gevoelend, 
ans gaven voor het mooie werk, het 
allits van Hem verwachtend. 

Van ganscher harte wordt hun clan 
oak een zegenbede toegezongen door 
de geheele vergadering. 

Dankbaarheid aan den Heer welt 
op in het hart van den Kommandaot, 
als bij met nog enkele hartelijke woor~ 
den zijn toespraak eindigt. 

Dan spreekt Ensigne Lehmann. en flinke Officieren zullen warden. Nog 
ze ziet er uit, of ze vast besloten is, een aanmoedigend woord als besluit en 
te zeggen, wat op haar hart is. En dat clan bevordert de Kolonel deze jonge 
heeft ze gedaan ! Ze vertelt van de menschen, namens den Kommandant. 
prachtige kans, die de vrouwen in het tot Kadet-Officieren. 
Leger hebben, om een menschlievend Er is groote spanning en aandacht, 
werk te doen. Hebben vele vrouwen als de Kommandant andermaal het 
in de maatschappij zich een plaats ver- woord neemt en de Kadetten hun aan
overd als politieagent, chauffeur, op stelling zal uitreiken. Vol verwachting 

EEN WEEK O.P RElS MET DEN 
DIVISIE-OFFICIER VAN CELEBES. 

staan bier 24 nieuwe huizen, maar alleen mannen 
wonen er voor het verrichten van heeren
diensten; vrouwen en kinderen zijn gevlucht, 
toen er een ziekte uitbrak, welke 5 of 6 slacht
offers maakte. Des avonds kwamen de mantri 
en 36 mannen terug van hun werk : bet aan
leggen van een nieuwen weg van hier 
naar de kust, ten Zuiden van Donggala. 
De Maradika Maiolo maakte op ons verzoek 
schikkingen, dat alle mannen aanwezig konden 
zijn voor een samenkomst; we hadden een 
goede meeting. - Slechte nacht op natte bedden, 
duizenden heel kleine muskieten drongen door 
de klamboe en beten ons leelijk, zoodat we blij 
waren, toen de morgen aanbrak. 

Zaterdag to December. Verliet Kalawata 
2 uur n.m.; per vracht-autonaar Dolo; derivier 
daar overgestoken ; aan den anderen oever 
wachtte Ensign Midtbo mij met 2 paarden op. 
Deze waren we! noodig, want de weg voerde 
ons nu door heel wat modder en water. Berg· 
opwaarts naar Rouwiga, waar tegen half 5 
een samenkomst met de Soldaten en Goeroes 
was belegd, waarin tevens Ensign en Mevrouw 
Midtbo werden verwelkomd. Het was een ge· 
zegend uur. 

Zondag 11 December. 7 uur v. m. kinder
samenkomst in de zaal te Sibari; half 9 open
bare meeting voor volwassenen; flinke opkomst 
in beide. In den namiddag met Ensign Midtoo 
te paard naar Balani; 5 uur kindersamenkomst; 
balf 7 openbare bijenkomst, ongeveer 70 vol
wassenen tegenwoordig. Sliepen dien nacht op 
den vloer van de bantaja, het vergaderlokaal 
van het dorp : een dak en vloer op palen, 
zonder muren. We hadden beiden een dunne 
matras meegebracht en sliepen heerlijk. 

Maandag 12 December. Vertrok van Ba-
lani om 6 uur v. m.: te paard de bergen in 
naar Wajoe, waar Luitenant Merpati in be~el 
is. Ensign Sahetappy was Zaterdag al _h1_er
heen gegaan, om voor enkele dagen de ~e1dmg 
der school over te nemen, zoodat de Lu1tenant 
mij in de volgende plaatsen zou ~unnen ver-
t I L . dde om half 8 het Oodsd1enst-onder-a en. e1 h 1. t' · 
wijs in de school ; daarna sc oo mspec 1e, 
goede vooruitgang sedert mijn. laatste bezoek 
In Juni. Inspecteerae in den middag_ de k.<;>rps
boeken: vond alles In orde; prachtrge st1191ng 
van het bezoek in de samenkomsten op Zondag
morgen, en vooru;tgang in korps en school 
in het algemeen. . l ha 

Verliet Wajoe om half 4 n. m. m geze sc ? 
'!(an E.nslgn Midtbo en Luitenant. ~erpau. 
Een heel uur klimmen, verder de bergen 1D naar 
Domboe, een Buitenpost van Wajoe. 5 ttur n:m: 
samenkomst: 40 volwassenen tegenwoordtg_, 
brachten den nacht door op een (age zijgalenj 
van een vuil tn\andsch buis; er was geen beter 
onderdak; erg koude nacht. 

Dinsdag 13 December. Vertrokken van Dom· 
hoe 5.45 uur v. m.; een uur klimmen naar den 
rug van den bergketen; het grootste deel van den 
weg konden we rijden. Oaarna aan de an.dere 
zijde weer bergafwaarts langs een spiraalvor~ 
migen weg ; ik telde 122 bochten ; we moesten 
hier loopen en de paarden aan den teugel leiden ; 
anderhiillf uur tot de rivier Soi. Hier legden 
we een vuur aan en gebruikten ons ontbijt. 
Na 2 uren verlleten we Soi en nu ging het 
gedurende een uur weer bergopwaarts, den berg
rug over en aan de andere zijde weer naar 
beneden; een goede weg voor deze streken: 
vanaf 1 uur n. m. zware regen den geheelen weq 
over, tot we om half 3 doornat ooze bestemming, 
Bambaikano, bereikten ; 20 minuten later arri
veeraen ook de jongens en koelies; bedden en 
kleeren, 'twas alles druipnat, uitgezonderd enkele 
kleedingstukken in een ijzeren koffer. In de 
passangraham - ook hier bestaande uit vloer 
en dak zonder muren - richtten we ons in. Er 

Woensdag 14 December. Bleven te Bam
bakaino, droogden ooze kleeren en bedden; 
wandelden naar de Soeroemana-rivier, onge
veer 1 K. M. verder. Aan de overzijde van 
deze rivier werken de mannen aan den nieuwen 
weg. 

In den namiddag zeer zware regen ; de 
rivier was spoedig zoo hoog gestegen, dat de 
mannen er niet meer over konden en den ge
heelen nacht aan de overzijde moesten blijven 
- tot onze teleurstelling, want er was nu geen 
gelegenheid meer, om de kennismaking voort 

HOO GE BELA.NGSTELLING. 
Bij den aanvang van het Nieuwe Jaar werd door onzen Kommandant 

onderstaand telegram aan den Landvoogd gezonden : 

Bij de wisseling van het jaar 1 biedt het Leger des Heils Uwe Excellen~ 
tie en Mevrouw eerbiedig hacte[ijke gelukwenschen aan. - Wij bidden 
den Almachtige, U gezondheid,, kracht en een zegenrijke en voorspoedige 
regeering in deze gewesten te s henken. 

Wij mochten hierop het onde staande telegram van Zijne Excellentie 
ontvangen: 

Landvoogd draagt mij op,. het Heilsleger mede namens Mevrouw De 
Graeff hactelijk te danken voor de gewaardeerde en goede wenschen en 
daaraan de bede toe te voege • dat ook Uw ar~eid dit jaar gezegend 

Ad1udant van dienst, moge zijn. 
(w. g.) De Meester. 

~==============r=================~ 

Mevrouw Kommandant Palstra 
draagt hen op aan Hem, Die geen 
bidder laat staan, en nu eindigt deze 
samenkomst, die in veler herinnering 
lang bewaard zal blijven en niet het 
minst in die der nieuwe Officieren. 

H. 

te zetten. 
Daar onze bedden bijna droog waren en de 

hevige regen de muskieten blijkbaar had weg
gewasschen, hadden we nu een beteren nacht. 

Donderdag 15 December. Vertrokken van 
Bambakaino om 5.45 uur v. m. en bereikten 
om 10.15 uur Soi, waar we ontbeten; 4 1/2 uur 
loopen en rijden had ons een goeden eetlust be
zorgd. We vertrokken bier weer om 12.15 uur 
en namen 2 schooljongens mee terug, die waren 
weggeloopen. Al heel spoedlg, nadat we begon
nen waren den spiraalloormigen-weg te beklim
men, kwam de regen en hoe hooger we in bet 
gebergte kwamen, hoe harder de regen en hoe 
kouder de wind. Van den top 2 uur )oopen 
bergafwaarts naar Wajoe, waar we om half 4 
aankwamen; alles, wat we bij ons hadden, weer 
doornat. Van kleeren verwlsseld, een kopje 
thee en daarna een samenkomst in de scbool. 
waarbij 45 volwassenen tegenwoordlg waren. 

Vrijdag 16 December. Verlieten Wajoe 
5.45 uur v m. Liepen het eerste uur en gingen 
daarna te paard verder naar Rouwiga; een goed 
ontbijt, een bad en een stel geleende droge 
kleeren ~ alles was doorweekt van den regi;n -
knapten ons spoedlg weer op. 's Morgens en 
's middags korps-lnspectle. 

Zaterdag 17 December. Opgesta_an om 1: 
uur; met Ensign en Mevrouw Mtdrbo om half 
5 uit Rouwlga vertrokken; passeerden kort na 
vijven de rivier te Dolo en bevonden ons 
om 6 uur op den weg naar Kala war a, wachtend 
op een vracht-auto, toen we een aardbeving ge
voelden en een ,.. deraardsch gerommel hoorden. 
Ongeveer 10 mmuten later, we waren reeds in 
de auto, volgde een heviger schok : het water 
in de sawahs go!fde; de menschen vluchtten uit 
hun huizen en van Dolo tot Kalawara groepte 
in alle dorpen de bevolking angstlg bi)een. 

In Kalawara troffen we Mevrouw Woodward 
buitenshuis aan, bezlg een kopje thee te zetten ; 
enkele dingen waren in huis gevallen, maar 
alleen een schotel werd beschadigd Later 
hoorden we, dat van de zaal te Sibalaja enkele 
dakpannen gevallen waren, evenals te Bora, 
waar de cementen vloer barstte en de stoelen 
In de zaal omvielen, terwijl bij de heete bronnen 
2 nicuwe gelsers ontstonden, die modder en 
water opspuiten. 

L. H. Woodward. 

n 



1 FEBRUARI 1928. 

• 

OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN. 

(Bij machtiging van den Generaal). 

Bevorderingen: 

Van Adjudant tot Kommandeur: 

E. Ingham. 

Van Ensign tot Adjudant:. 

J. Beck. 
A. Both. 
I. Engstrom. 
H. Lauter. 
.M. Lehmann. 
M . Maatita. 
!vi. Olsvik. 
H. Veerenhuis. 

Van Kapitein tot Ensign: 

M. Ber:ge. 
J. Cardinaa[. 
F. Hammerli. 
W. Kiih. 
T. Poutiainen. 
8. Rosendahl. 

Van Kdt.·Luitenant tot Luitenant: 

Jac.oeb. 
Kastiningsih. 
S. Loemioe. 
R. Runtuwene. 

Van Kadet tot Kdt.-Luitenant: 

M. Amon. 
W. Boode. 
G. de Corte. 
W. Hoemakers. 
Kasiman. 
S. Koene. 
A. Pauw. 
M. Sihjekti. 
C. Wehantouw. 

Aanstellingen: 
Majoor R. Scheffer naar het Kinderhuis te Sa· 

latiga (tijdelijk). 
Kommandeur E. Ingham naar Ce!ebes. 
Kommandeur J. Schipper nazir de Bedelaars
kolonie ,,Boegangan", Semarang (ter assistentie). 
Adjudant M. Lehmann naar het Chineesche 

Korps te Bandoeng. 
Adjudant E. Rosenlund naar het Militair Tehuis 

te Djokja. 
Adjudant E. Walo naar bet Chineesche Korps 

te Cheribon. 
Ensign J. Cardinaal naar het Europ"sche Korps 

te Bandoeng. 
Ensign M. Henkens naar het Hoofdkwartier, 

Fmancieel Departement. 
Ensign G. Muller naar het Hulpziekenhuis te 

Toeren. 
Ensign A. Roemers naar het Kinderhuis te 

Bandoeng. 
Kapitein A. Wuice naar het Meisjeshu1s te 

Weltevreden (tijdelijk). 
Luitenant Jacoeb naar het Inheemscbe Korps te 

Tangoeng, 
Luitenant Kastiningsih naar het Chineesche 

Korps te Bandoeng. 
Luitenant Lay Hiun Seng naar het Chlc.eesche 

Korps te Plered. 
Lultenant F. Lomboan naar bet lnheemsche 

Korps te Magelang (assistent). 
Luitenant A, Radjah naar het lnheemsche Korps 

te Ambarawa. 
Kdt.·Luitenant M. Amon naar bet Chineesche 

Korps te Batavia. 
Kdt.-Luitenant W. Boode naar bet Hoofd

kwartier. 
Kdt.-Luitenant G. de Corte naar bet Chineesche 

Korps te Cheribo11. 
Kdt.-Lultenant W. Hoemakers naar het ln

beemsche Korps te Bandoeng (in bevel). 
Kdt.-Luitenant Kastman naar de Leprozen-ko

Jonie ,,Semaroeng", Soerabaja. 
Kdt.-Lultenant S. Koene naar het Inheemscbe 

Korps te Bandoeng. 
Kdt.-Luitenant A. Paaw naar het Kinderhuis te 

Bandoeng. 
Kdt.-Luitenant M. Sihjekti naar het lnbeemsche 

Korps te Sapoeran. 
Kdt.-Luitenant C. Wehantouw naar het Chi

neesche Ko<ps te Soerabaja. 
Kandidaat S. Volharding naar het Mi!itair 

Tebuis te Weltevreden. 

Bandoeog, Januari 1928. 
W. PALSRTA, 

Kommandant. 

AANTEEKENINGEN VAN DEN 
ALGEMEENEN SECRBTARIS. 

Hoofdkwartler, 23 Januari 1928. 

Onze Leiders 
zijn het nieuwe jaar goed begc;inn.en I Bezo~

ken aan Semarang, Salatiga, D1ok1a. etc., z11n 
pas achter den rug, of een reis van circa -~ 4 
dagen staat weer op bet prograinma .. ~ameltik 
een tournee In Midden-Java, met Olf1c1ersmee
tings in Ambara.wa, en bezoek aan Sorrabaja, 
Malang en foeren, met O!f1cierssamenkorost~o 
in Soerabaja. In laatstgenoemde plaats hoop tk 
mede aanwezig te mogen zijn. 

God zegene ooze Kominandants, die zoo on
vermoeid aan de spits gaan I 

Burgemeester Coops. 
De Burgemeester van Bandoeng gaat over 

enkele maanden repatrieeren. Ofschoon wij hem 
en de zijnen gaarne bun welverd1ende rust gun· 
nen, zlcn wij hen toch noode vertrekken, want 
wi) verl1ezen een warmen vriend en supporter 
van onzen Leger-arbeid In de Tropen ! 

Bij de jaarswisseling mocht onze Kommandant 
het volgende schrijven van hem ontvangen, 
waarvoor wij gaaroe plaats lnrulmen: 

S T R IJ D K R E E T 

J[J)l{])(.[j).IJ" lM\<C\';)J'({]) llJ~\? JK@1'1l11Til1Ull'T'Jfil!Cll.lIIDf Wo !Pc.aIT~~ll"Cll.lo 

Vandaag heb ik iets aan de kinderen te vertellen. Je ziet dit metsJe we! 
hier op het plaatje, met haar pop op den arm - dit is Ang Koie. Zij 
heeft een tehuis en een moeder, juist al.s andere kinderen, maar - helaas! -
ze heeft dit alles met haar broertje vaarwel moeten zeggeo, waarschijnlijk voor 
altijd. Ze zijn beiden aangetast door die vreeselijke ziekte, die men melaatsch
heid noemt, en zijn nu welverzorgd op de kolonie .. Poelau Si Tjanang" (bij 
Medan) het jongetje in de mannen-, het meisje in de vrouwen-afdeeling. Ze 
zien elkander slechts eens in de week, wanneer beiden naar de kinderbijeen
komst gaan, die de Officie_ren daar iederen Zondag houden. Ze vinden dat 
wel prettig, maar aan den anderen kant maakt het hen toch ook, o ! zoo bedroefd. 
Het· jongetje zei eens tegen de Officier: ,,Laat als 't u blieft mijn zusje niets 
zeggen, want als ik haar stem hoor, denk ik aan Moeder en clan moet ik 
den heelen nacht huilen !" - Arme jongen ! Wij kunnen dat zoo best begrijpen, 
niet waar? Laat ons hoopen, dat de lieve Heer in Zijn groote liefde balsem 
moge brengen tot dat arme bartje ! 

Toen ik op ,.Poelau Si Tjanang" was, ging ik naar de vrouwen-afdeeling 
voor een samenkomst en ook, om eens wat met de vrouwen te praten; 
misschien was het mogelijk, dat ik in deze droeve levens een beetje zonneschijn 
kon brengen. 

Daar zag ik Ang Koie zitten; er was maar een ander meisje en dat 
was nog ouder clan zij. Nu, denk eens aan, er is geen groote tuin rondom 
het huis, waar ze nu wonen, en dit kleine meisje komt nooit verder - geen 
buurmeisjes om mee te spelen, nooit naar school - als ze 's morgens op staat, 
heeft ze den heelen langen, eentonigen dag voor zich. lk had zoo met haar 
te doen ! En ik ben er zeker van, dat je hetzelfde zou gevoelen, als je haar 
zag. lk vroeg haar: .. Heb je we! speelgoed? Ook een pop?" 

Ze · toonde mij haar schatten, netjes ui tgestald op een plankje, maar och, 
haar popje was niet grooter clan 10 c. M. en kon niet aan- of uitgekleed worden. 

Ik vroeg haar, of ze graag een groote pop zou willen hebben, die ze naar 
bed kon brengen en juist wu kunnen behandelen als een baby. Wat glinsterden 
die oogjes bij dat vooruitzicht ! En al de vrouwen kwamen er om heen staan 
luisteren. Met haar stompjes van handen kunnen zij nog heel aardig naaien 
en ze stelden zich voor, dat er ook voor haar plezier in zou zijn 1 ...... . 

Den Zondag, nadat ik weer thuis kwam, leidde de Kommandant de samen
komst in Bandoeng. Toen hij mij vroeg te spreken, zag ik voor mij de kinderen 
van ons Kinderhuis daar, zoo netjes gekleed, welverzorgd, die er zoo gelukkig 
en gezond uitzagen. Ook waren er vele andere kinderen, die onze kinder
bijeenkomsten bezoeken en waarvan hetzelfde gezegd kan worden. En ik dacht 
aan dat arme kindje op ., Poelau Si Tjanang" en vertelde er hun alles van, 
terwijl ik besloot met hun te vragen, of iemand ook wat speelgoed had, dat 
ze niet meer gebruikten, of dat een beetje stuk was ; of misschien wel een 
pop! Als zij bet clan aan Kapiteine Kuh. de Jongelieden-Sergeant-Majoor, 
brachten, zouden wij we! zorgen, dat Ang Koie het kreeg. Wat een vr'eugde 
zou dat haar geven ! 

Een groote verrassing wachtte ons e.-n paar dagen later ! lk vond een tafel, 
opgehoopt met speelgoed en tot zelfs op den grond er omheen stood bet; en 
het was geen oud. gebroken speelgoed, maar een keurige verzameling dozen
kralen - tollen - prentenboeken - en p pen van allerlei grootte ! Sommigen 
der kinderen waren direct na de samenkomst naar huis gegaan en hadden 
van bet beste uitgezocht ! · 

Wij hadden geiloeg, om de Officieren van andere melaatschen-kolonies - die 
juist voor het Congres in Bandoeng waren - pakken mede te geven voor al 
de kinderen, want - helaas ! - dit meisje is niet het eenige melaatsche kind 
onder ooze zorg ! Je moest de brieven van dankbaarheid voor de vreugde, 
die al dat moois onder hen gebracht heeft, eens kunnen lezen. Het meeste 
was bewaard , gebleven voor het Kerstfeest. 

TERIMA KASIH! 

En hier zie je nu Ang Koie met haar lieveling. De meisjes van bet 
Kinderhuis te Medan hebben er kleertjes voor gemaakt. het bedje werd 
op de kolon!e vervaardigd. Mevrouw Majoor Scheffer vertelde, dat de heele 
vrouwen-afdeeling er belang in stelt. 

T oen wij gedurende de feestdagen in Djokja waren, leidden wij een groote 
bijeenkomst, voornamelijk voor kinderen. Vanzelf spraken wij over het Chris
tuskindje, Dat zoo arm op de wereld kwam. Het lag op een bosje stroo, niets 
zachts onder Zijn hoofdje. een oude lap voor dekentje ! Ik zei tot de kinderen : 
als wij nu eens om dat kribje gestaan hadden in dien donkeren stal, en iemand 
had ons gevraagd: .. Wie wil .zijn matrasje geven, wie zijn kussentje om dat 
lief hoofdje op te leggen - wie zijn spreitje ?" ik denk, dat er heel wat 
handjes opgestoken zouden worden. Nietwaar, je zou dat zelf ook wel willen 
doen. Maar wij waren daar niet, en de Heer had het z66 bedoeld en niet 
anders - maar wij kunnen het toch nog wel voor Hem doen, iets geven l 

Er is een heerlijk woord in den Bijbel, door den Heer Jezus Zelf gespro
ken, en dat zegt ons, dat alles, wat wij aan anderen geven, voor anderen 
doen - een zieke opzoeken; vreugde en tr.cost brengen, waar verdriet is; 
armen voedsel of zelfs maar een glas koud water geven, - door den Heer 
beschouw~. v.:-ordt als aan Hemzelf gegeven, voor Hem gedaan: ., Voor 
zooveel gg dit een van deze Mijne minste broeders gedaan hebt, zoo hebt 
gij dat Mij gedaan." Oat is de erfenis, die de Heer voor ons heeft achter,.. 
gelaten: de armen. de ongelukkigen en zij, die troost en opbeuring behoeven. 
Wat wij aan hen doen, doen wij voor den Heer. 

Hooggeachte Kommandant Palstra, 

Voor Uwe hartelijke Nieuwjaarswenschen 
namens het Leger des Heils betuiq ik U onze 
bijzondere erkentelijkheid. ' -

En mag ik aan dezen dank toevoegen de 
innige bede, dat, onder Uwe bezielende leiding, 
het Heilsleger ook in 1928 zijn heerlijken ar
beid in deze Oostersche gewesten, rijk gezegend 
moge zien. 

Met onze beste wenschen voor U en de Uwen 
hoogachtend, gaar:ne. ' 

Community singing. 

Uw U d.w. 
(w.g.) B. COOPS. 

't Was een liefehjke gedachte van den Kom
mandant, om een avond van ,.Gemeenschap
pelijk Gezang" op den Oudejaarsavond.te orga
mseeren. Dat dit werd gewaardeerd, bleek we! 
uit de groote belangstelling. Er was een spe· 
ciaal liederenblaadje voor de gelegenheid ge
drukt, er werd hartelijk medegezongen, en 't 
bracht zegen ! 

Onze zieken. 
Zeer tot ons leedwezen is ons getelegrafeerd, 

dat Kommandeur Anderson, die met zooveel 
opoffering en zelfverloochening steeds weer 
bereid is, de opengevallen plaatsen in te nemen, 
een ernstige operatie heeft ondergaan. Zij ver
toeft op 't oogenblik in het ziekenhuis te Medan 
Wij zonden haar een telegram van vertroosting· 
en in onzen bidstond op het Hoofdkwartier 
werden hartelijke gebeden opgezonden tot den 
troon der genade voor het behoud van haar 
!even. Ook gedachten wij onzen makker, Adju
dant Rollfs, die verre van we! is en in het 
ziekenhuis te Ojokja is opgenome:n, terwijl 
Adjudante Buijsman zich eveneens naar de kli
niek moest begeven, om herstel te zoeken. God 
zegene ooze lieve makkers ! Laat ons aan hen 
denken, als wij bidden! 

Een ongeluk, dat goed afliep. 
Kapitein l<amaker heeft een ongeluk gehad en 

daarbij zijn pols gebroken. Behoudens schrik, 
pijn en teleurstelling is hij er gelukkig nog goed 
afgekomen, zoodat hij na drie weken gedwongen 
afwezigheid van Bandoeng, gedurende welken 
tijd h.i.j in Ojokja de helpende hand heeftgeboden, 
weer tot zijn werk op bet Hoofdkwartier kon 
terugkeeren. 

Ensigns Roed. 
In een brief aan den Kommandant spreekt 

Ensign Roed zijn erkentelijkheid uit over hei: 
fett, dat hij een maand, voor z1jn tijd daar was, 
met verlof naar Europa mocht gaan, en dan 
vertelt bij, hoe hij, te Bergen aangekomen zijnde, 
een telegram ontving, dat zijn moeder ziek en 
stervende was. Hij kwam juist bijtijds om haar 
in die bange uren bij te staan, haar te wijzen 
op den Heiland en haar met vreugde en hoop 
op wed-erzien de eeuwige Heerlijkheid te zien 
binnengaan. Wel een heerlijke gedachte, lieve 
makkers ! God zegene U l 

Ensigne Henkens 
is geen onbekende in onze Legerkringen hier 

en in het oude land. Wij waren blijde, haar 
weer op het Hoofdkwartier te kunnen begroeten. 
waar zij haar werkzaamheden in het Financieel 
Departement heeft aanvaard. Moge Gods zegen 
op haar en haar belangrijken arbeid rusten ! 

Overplaatsingen. 
Mede in verband met de uitzending der Ka

detten zijn vele Officieren van aanstelling ver
anderd. Een gebeurtenis van belang I 

Het : ,, Wij hebben hier geen blijvende staa' 
wordt we! vaak in het !even van ooze Officieren 
verwezenlijkt. Mogen deze mutaties medewerken 
tot de uitbreidlng van Gods Koninkrijk en de 
versterking van onze gelederen ! 

Bevorderingen. 
Een aaotal makkers is gedurende de afge-

1 oopen maand door den Kommandant tot hooge
ren rang bevorderd. De b~langstellende lezers 
verwijzen wij beleefd naar de .. Officieele Mede-

• deelingen". 
Wij willen de betrokken kameraden gaarne 

feliciteeren. en wenschen allen nog vele, vele 
jaren van gezegenden en nuttigen dieost in de 
rangen van ons geliefd Leger toe. 

De uitzending der Kadetten 
is een mooie avond geworden. Een groote, 

belangstellende schare vulde de zaal •• Ons 
Genoegen" en scheen geheel op te gaan in die 
vreugdevolle bijeenkomst. De Kommandant heeft 
de nieuwe Kadet-Luitenants uitgezonden met 
een grootsch .. Halieluja", en wij bidden voor 
hen, dat zij dien heerlijken .. Halleluja-geest" 
zullen blijven bewaren. als een kostbaar bezit 
zullen beschouwen en alien met wie zij in aan
raking komen, er mede zullen bezielen! Wij 
heeten hen hartelijk w'lkom in onze gelederen. 

De Zelfverloochenings-Aanvrage. 
Deze grootsche jaarlijksche poging zal D. V. 

aanvangen op I Maart a.s. Dan zullen defond
sen bijeen vergaderd worden. om onzen gezegen
dea arbeid te kunnen voorteetten en uitbreiden. 
Vee! zal gevraagd wordea van de opolfering 
onzer vrienden en de toewijding van onze 
Officieren en Soldaten, doch wij gaan met ver
trouwen de toekomst tegen, rekenende op Gods 
hulp en de hartelijke medewerking van ooze 
kameraden, en zullen straks overwinnend uit het 
strijdperk te voorschijn treden! 

Met welk een vriendelijken glimlach moet de 
Heer neergezien hebbeo op alle kinderen, die 
zooveel zonnestraaltjes bracbteo aan die v~r
geten stumpertjes, die Hij toch ook zoo lief 
heeft. 

Laat ons tocb meer denken om anderen, die 
vele voorrechten, welke wij soms zoo onnaden
kend genieten, moeten missen. Het zal niet 
alleen vreugde verspre1den. maar een zege 
brengen tot ons eigen hart, ons stemmen t n 
dankbaarheid voor Gods weldaden en 0 ot 
vreden maken en blij met ons lot. ns te-
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