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De Cong ressam e nkoms ten 
-- Opening der Kweekschool 

te B_an doe n g. 
QNDER het opklinken der eerste tonen van 

het Wilhelmus daalde, tusschen twee rijen 
blije kinderen met wuivende nationale en oranje 
vlaggetjes, de Gouverneur-Generaal de trappen 
af naar de ruime vestibule, gevolgd door zijn 
adjudant-ritmeester de Stoppelaar, Kommandants 
Palstra en Lt. Kolonel Rawie. 

De vele uitgenoodigden stemden met de Heils
soldaten in bij het eerste lied .. Komt, laat ons 
zingen al te zaam: God is geed!" Daarna bad 

• Mevrouw Palstra, dat vanaf het begin Gods 
Geest mocht wonen in dit huis en dat op den 
arbeid, waaraan het gewijd zou zijn, Zijn zegen 
mocht rusten. 

Een der Jonge Soldaten, Thea Rawie, hood 
den hoogen gast een bouquet gele orchideeen 
aan, en daarna zongen de kinderen van het 
Kinderhuis met heldere, zuivere stemmen een 
feestlied. 

Teen schoof Majoor Lebbink op verzoek 
van den Kommandant een vlaggedoek weg en 
onthulde aldus een op den zijmuur aangebracht 
marmeren tablet ter herinnering aan deze ope
ningsplechtigheid en ter gedachtenis aan den 
tweeden Generaal. W. Bramwell Booth. Ook 
vertelde de Kommandant van bet prachtraam 
van glas-in-lood, dat een geschenk is van de 
firma van Kappel, te Soerabaja. 

door 
Z .E. den Gou verneur ... Generaal. 

DE REDE VAN ZIJNE EXCELLENTIE. 
ZEER gaarne. hooggeachte Kommandant Pal- andere instellingen de regeering een taak uit 

stra, heh ik Uw uitnoodiging aangenomen handen neemt, die zij zelf niet zou kunnen 
om bij deze opening van de Kweekschool tegen- verrichten. 
woordig te zijn. en heb ik geen ander vo::>rbehoud Gij hebt begrepen, dat liefde tot God en den 
gesteld, clan dat geen toespraak van mij verwacht medemensch een allereerste voorwaarde is om 
werd ; maar nu op het programma vermeld staat: met vrucht maatschappelijk werk te verrichten. 
opening door den Gouverneur-Generaal. voe! Gij hebt begrepen, dat daarnaast een stelselmatige 
ik mij gedwongen wat te zeggen. Een dwang, en degelijke vooropleiding noodig is, zonder 
die mij verre van onaangenaam is, integendeel welke dilettantisme veel zou kunnen bederven. 
zeer aangenaam, omdat ik hierdoor uiting Ten slotte hebt gij begrepen, dat een opleiding 
mag geven aan den eerbied, bewondering en van dien aard een omgeving vereischt, in over
waardeering van de regeering voor het werk eenstemming met bet oude gezegde, dat een 
van het Leger des Heils. gezonde ziel en geest alleen in een gezond lichaam 

Eerbied voor uw toewijding en vaak getoonde kunnen huizen. De opleiding geschiedt in een 
zelfopofferende menschlievendheid. Bewondering gebouw, waar als vanzelf men gedwongen is 
voor de wijze waarop bet werk gedaan wordt, netheid, orde, regelmaat en zindelijkheid te be
en dat steeds in den hoogen zin des woords trachten en dat zich leent tot het zich eigen 
getuigt van voortreffelijke organisatie en groote maken van de begrippen van lucht en licht, die 
deskundigheid. Dankbaarheid jegens bet Leger bij de uitvoering van de taak, waartoe gij 
des Heils voor bet verlichten van het werk der geroepen zijt, noodig zijn. zoowel in de letter
regeering, een werk, waardoor het Leger en vele lijke als in de overdrachtelijke beteekenis. 

Met de bede, <lat Gods zegen ook verder op dit huis moge rusten, verklaar ik dit 
gebouw voor geopend. 

Onze Leider sprak daarop over de groote 
vreugde en dankbaarheid, die deze dag bracht, 
over de indeeling en het doe! van de K week
school. en leidde de Officieren in, die zijn aan
gesteld voor <lit belangrijke werk. de opleiding 
van Officieren. 

_.........,_,...,.,.__.......,.'-""'~------........................... -..-.._.. ..... ~~~ 

.. Excellentie", aldus eindigde de Kommandant 
zijn toespraak, .,wij zullen dezen dag nimmer 
vergeten; dezen dag, die Uw belangstelling in 
alles, wat het welzijn en den voorspoed van 
de bevolking dezer landen beoogt, bevestigt. 
Wij geven Uwe Excellentie gaarne de verze
kering, dat wij voort zullen gaan, de gemeen
schap te dienen in den geest van oprechte 
naastenliefde en in den geest van Christus, Die 
de belasten en zwaar beladenen noodigt, tot 
Hem te komen, opdat Hij hun rust geve. ·' 

De Gouverneur-Generaal sprak hierna het 
openingswoord uit. 

Nadat alien het lied van Mevrouw Komman
dant Oliphant-Schoch ,.Grijp toch de kansen, 
door God u gegeven" hadden gezongeo, sloot 
Lt. Kolonel Rawie <lit historisch samenzijn met 
dankgebed. 

* ... ... 

H ET was een dag, onvergetelijk voor de 
Heilssoldaten van Bandoeng. Voor wie 
sterk is in het onthouden van datums, 

"-.nu>a.e h<>J: in.t<>r<>•~ant ziin te w<>t<>n. rl;.t b<> mnoie 

nie~-;,~-gebo-~~ -va-; ~~;e -K ~~;k;ch~;j~-n-C~~= 
greszaal op 25 September 1930 werd geopend. 
Weer anderen zullen zich immer blijven herin
neren, dat Z. E. de Gouverneur-Generaal. Jhr. Mr. 
A. C. D. de Graeff deze opening opluisterde met 
een zeer sympathieke en spontane rede, in de 
,genwoordigheid van den Leger-Commandant, 

(B ·n Resident van Midden-Priangen, den Burge
ln :~ester van Bandoeng, den Regent, en vele 

andere Europeesche en Inlandsche bestuursamb- moge de herinnering steeds een aangename 
tenaren en aanzienlijken van Bandoeng. blijven, <lat hun arbeid een sieraad is geworden 

Voor de heeren Brinkman en Voorhoeve. de voor de stad Bandoeng. 
architecten, en den aannemer, de heer van Oosten, Voor Kommandant Palstra, Lt. Kolonel Rawie 

_ml __ _ 

OFF!CIEREN EN KADETTEN VOOR DEN HOOFDINGANG DER KWEEKSCHOOL. 

Majoor Lebbink, en anderen van onze Officie
ren, die zich zoo geinteresseerd en ingespannen 
hebben voor de bouw- en financieele regelingen 
en de meubileering, - en 

Voor d~ eerste Kadetten, die hun opleiding 
meemaken in dit schoone monument ter nage
dachtenis aan onzen tweeden Generaal. W. 
Bramwell Booth, - zoowel als 

Voor het Leger des Heils in N. 0. I. heeft 
het een onnoemelijk veel diepere en ruimere 
beteekenis. 

Het beteekent, dat hoe gering het kleine clubje 
Kadetten, - thans vijf en twinti1;1 - ook nog maar 
lijkt, Indie bezig is om haar eigen volk te leeren 
winnen en brengen tot den Verlosser der W ereld. 
Dat de kinderen van Insulinde de vreugde zullen 
leeren smaken van te worden 

Volgelingen van Christus en 
Visschers van menschen, 

totdat er over al de eilanden van den Ar
chipel niemand meer zal zijn, die zal kunnen 
zeggen: 

.. Nooit heeft iemand mij nog van Jezus en 
Zijn lief de verteld". 

· s Avonds werd 

de Congreszaal ingewijd 
met het welkom der Kadetten en der Officieren, 
die waren opgekomen voor het Congres te 
Bandoeng. Een overvolle zaal bewees de alge
meene belangstelling, die er gaande was. 

Wij mogen zeggen, dat met de andere samen
komsten der volgende dagen onze mooie, nieuwe 
zaal ender Gods zegen is ingewijd. De Komman
dant zette aan de hand van het tekstwoord 
I Kon. 8 : 29 de verwachting uiteen, welke van 
<lit grootere lokaal wordt gekoesterd. Dat dit 
de kweekplaats zal worden van strijders voor 
den Heer der Heeren en zal meehelpen om den 
dag dichterbij te brengen, dat de gerechtigheid 
zal zegevieren, dat Gods goedheid, trouw en 
reddende macht overal bekend zal zijn. Brigadier 
Palstra wijdde in gebed de Congreszaal aan den 
dienst van God, voor de redding van zielen en 
de heiliging van Gods volk, en daarna sprak 
Lt. Kolonel Hatcher als vertegenwoordigster van 
het Internationaal Hoofdkwartier. 

Ook de inzegening der Kadetten met hun !ei
ders, Stafkapiteins Loois en de andere Officieren, 
en de boeiende wijze, waarop Majoor Woodward 
vertelde over de Kadetten, die hij had meege
bracht uit Celebes, maakten, dat deze avond 
zoo vol van afwisseling, haast al te vlug 
voorbij was . 

De Heiligingsdienst 
op Vrijdagavond genoot wederom groote 
belangstelliog. Heel oplettend werd geluisterd 
DO'ar, de qet!liQeJ:!.issen van Ensiqne_ van OudhPus-

den, Adjudant Gerth en Kapiteine Palstra, die 
vertelden van de leiding Gods, kracht van het 
persoonlijke gebed en de ware vrijheid, die God 
Zijn kinderen schenkt. Behalve de Zangbrigade 
van de Congreszaal, zong ook een Officiers
quintet een toewijdingslied 

De Kommandant bepaalde ons daarna in 
zijn Bijbeltoespraak bij het onderwerp .. Geloof". 
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de i_g-ijjjr mat", na een laatsten groet te 
> D o-IOEN ik aan boord van de .. Sla-

en ~ ~ hebben gewuifd aan Majoor 
ter Beckley en Adjudante Priddle 

p ongeveer dezelfde plaats waar vijf 
vi een halve maand geleden de Ma
v:>r en Adjudant Rollfs mij namens 

a 1n Kommandant, Algemeen Secretaris 
:; :i alle kameraden een welkom had
,t~jdn toegewuifd in Nederlandsch-lndie, 
,_ h~rkte ik tegen mijzelf op, omdat er 
gadi~mand anders was om mee te praten 
h~~ ., God heeft Zijn eigen dienstregeling, 

,, s i.n Hij maakt nooit vergissingen". lk 
u .i:ette me neer om nogeens die heer-

ijke vijf en een halve maand, die ik 
.e a:had heb, de revue te laten passeeren. 
- ,oof den Heere, o mijn ziel en al 
,~t binnen in mij is, Zijnen heiligen 

3am . . . . . en vergeet geene van 

lijne weldaden . . . . . Die u kroont 
fl ~t goedertierenheid en barmhartig
'") :lien", zong David. De laatste zinsnede 

\
ong als een echo, door voorbijge
":>gen duizendjaren heen, tot mij door 

\ begroette blijde mijn herinneringen 
n mijn bezoek aan Nederlandsch-

en die. 
ani 
·edeGekroond met goedertierenheid en 
e ~ldaden hen ik zeker. Vanaf den dag, 
'91t Majoor Stewart mij zoo onverwacht 

c. tmoette te Soerabaja (de eerste haven, 
-c ik aandeed bij aankomst uit Australie) 
1 mij een · dagje uit nam, en de Kom-
11ndant mij begroette in het Militair 
~huis, dat hij juist bezocht, en waar 

mij zoo welkom deed gevoelen, 
b ik niets dan de grootste weldaden 
vangen. Ieder Officier, Soldaat en 
~nd, die ik in de vele plaatsen heb 

- --- moet, heeft mij met weldaden over
en. 
)e plannen overdenkende, die ge-

Heft U w o o gen op. g ij Heil s sold ate n 

. Een Terugblik . • • • -
doQr Lt. Kolonel M. Hatcher. 

maakt waren en daarna weer door 
oorzaken, geheel buiten iemands macht 
om, verscheidene malen geheel over
gemaakt moesten warden, is het me 
nu heel duidelijk, dat God Zijn eigen 
plannen had en mij daaraan wilde 
houden. In 't bijzonder was dat op te 
merken bij mijn bezoek aan Celebes 
en het bijwonen van de verschillende 
Congressen, die hun climax vonden in 
het schitterende Congres te. Bandoeng 
waar nog de buitengewoon interessante 
Opening van de K weekschool en de 
fijne Congreszaal bijkwam. Waren de 
eerste plannen doorgegaan, clan had 
ik veel bruikbare stof gemist, waarvoor 
ik juist naar Nederlandsch-lndie was 
gekomen, en te oordeelen naar den 
schoof brieven, dien ik ontving, zouden 
ook andere kameraden veel zegen heb
ben verloren. 

Hoe kan ik al die makkers en vrien
den danken, die mij hebben geschre
ven, en zoo vriendelijk vertelden van 
de hulp en zegen, die zij ontvingen 
en al degenen, die zulke aangename 
logiesregelingen troffen, vanaf den Kom
mandant en Mevrouw Palstra, tot 
Luitenante Loemioe te Sapoeran toe, 
die zich zooveel)fmoeite getroost had 
en daarna zoo teleurgesteld was, om
dat mijn bezoek aan haar Korps af
gebroken werd ; ook alle anderen, die 
voor mij vertaalden en met mij reisden 
en mijn weg zoo licht maakten. Hier-

bij dank ik U nogeens hartelijk en 
geef U de belofte, dat het beste, waar
toe mijn pen en mijn stem in staat 
zijn, gedaan zal worden in het hoogste 
belang van het Leger des Heils werk 
in Nederlandsch-lndie. 

Hoe weinig wist ik, toen ik kwam, 
en hoeveel ben ik nu te weten geko
men, van de eigenaardige moeilijkheden 
en hinderpalen die er zijn bij het werk 
voor de verlossing van zielen, waar
mede alle zendelingen van het Evangelie 
van Jezus Christus in Nederlandsch-Indie 
te kampen hebben. Terwijl ik hier op 
het dek zit van de Slamat, en niets 
voor het menschelijk oog zichtbaar is 
clan de zee alleen, zie ik in gedachten 
U allen. En met welk een blijdschap 
zie ik U tegen den duivel opstaan, in 
Kolonies, waar de staf zoo gering is, in 
hospitalen, waarde armen en behoeftigen 
zich om de deuren verdringen, in 
V rouwen- en Kindertehuizen, waar nooit 
genoeg bedden zijn om aan de noo
den te voldoen, in Korpsen waar 
zielen moeilijk te winnen zijn en Sol
daten nog moeilijker te vormen en te 
houden zijn, in Militaire Tehuizen met 
voortdurende teleurstellingen. Ja ! daar 
staat een Leger, klein in getal, maar 
sterk om te strijden en alle vijanden 
der menschheid te overwinnen. De 
grootste van deze vijanden zou zich 
graag vergeten zien, in zijn listige 
plannen voor de verderving der men-

schenzielen. Laat ons nooit vergeten, 
dat alle moeilijkheden bij het zielen 
winnen - in welken vorm dan ook -
van dien sluwen vijand afkomstig zijn, 
en als wij dat bedenken, laten wij ons 
clan verheugen, dat wij strijden onder 
een Leider, Die den booze heeft 
bestreden en verwonnen, en vervuld 
met den Heiligen Geest, kunnen ook 
wij overwinnaars zijn en zielen winnen 
en een Leger maken. 

DE OVERWINNING IS ZEKER. 

Van alle boomen, die ik op deze 
schoone eilanden zag, is de kokospalm 
we! het meest opvallend. Overal ziet 
men hem en van alle boomen duurt hij 
het !angst om zich te wortelen, op te 
groeien en vrucht te dragen. Maar 
wanneer hij eenmaal tot vollen was
dom gekomen is, draagt hij geregeld 
en rijkelijk een vrucht die op meer 
wijzen benut kan worden clan de vrucht 
van eenigen anderen mij bekenden 
boom. Zoo moge het zijn met ons 
geliefd Leger in Nederlandsch-lndie. 
Langer duurt het wellicht dan in andere 
landen eer het geworteld is, maar in 
het eind moge het zijn gelijk de ko
kospalm, overal opvallend over al de 
eilanden, geregeld en overvloediglijk 
vruchten dragend. 

0, heft uw oogen op, gij Heilssol
daten, en kijk lang en aandachtig naar 
de klapperboomen, en zie daarin een 
illustratie van het Leger-in-wording, 
dat overal zal opvallen, geregeld .en 
overvloedige vruchten zal dragen, 
welke een even groote verscheiden
heid in bruikbaarheid zullen hebben 
als de vruchten van den alomtegenwoor~ 
digen klapperboom. Ik geloof! 



1 NOVEMER 1930. 

OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN. 

Bevordering: 

Ensign P. Wikdal tot Adjudant. 

Gehuwd: 

KAPITEIN HENDRIK J. TER TELGTE. 
die in Augustus 1927 uit Macleod, Canada, in 
opleiding kwam, met KAPITEINE EMILY J. 
MASON, die op 25 September 1924 uit Ottawa I, 
Canada, in opleiding kwam, te Semarang op 
19 Augustus 1930. 

KAPITEIN HAROLD MATHEWS. die op 
6 September 1923 uit Lye, Engeland, in op
leiding kwam, met KAPITEINE IVY HUNTER, 
die op 18 Augustus 1927 uit Laindon, Enge
land, in opleiding kwam, te Magelang, op 20 
Augustus 1930. 
Bandoeng, 
24 October 1930. 

W. PALSTRA, 
Kommandant. 

Het afscheid van den Kommandant en het 
doel van zijn reis. 

In een kleine, zeer intieme bijeenkomst, met 
de Officieren en Kadetten in de .. Opperzaal" 
van ons Hoofdkwartier te Bandoeng gehouden, 
hebben onze Kommandants afscheid genomen 
voor hun vertrek naar Londen, waar ooze 
Leider zal deelnemen aan een conferentie, 
welke door den Generaal zal worden geleid en 
waarbij alle Kommandants en Luit. Commissio
ners van de geheele wereld tegenwoordig zullen 
zijn. 

De agenda voor deze zeer belangrijke en 
historische conferentie is hem door den Generaal 
toegezonden, en, daar dit document• uit den 
aard der zaak een vertrouwelijk karakter draagt, 

S T R IJ D K R E E T 

II anteekeningen van 
lgemeen Secretaris. 

den 

•.:====-
Oogst- en Dankfeest. 
Als deze aanteekeningen ge-

lezen worden, is ons jaarlijksch 
Oogst- en Dankfeest weer voor-
bij. De reeds ingekornen be-
richten zijn bemoedigend. 

Treffend was het bericht, uit Poelau si Tja
nang, ooze Lepra·Kolonic aan Sumatra's Oost
kust gelegen. De Beheerder schrijft ons : 

,,Ons Oogstfeest is schitterend geweest. Zater
dag brachten de patienten in alien eenvoud 
iets bijeen van de opbrengst van hun 
tuintjes, de vruchten van hun boomen, of 
zij zonderden iets af van hun schaarsch bezit. 
Maandagavond werd alles verkocht voor de 
sornma van f 110.-. Een der Chineesche 
kameraden bracht zijn klokje met muziek, zijn 
dierbaarst bezit. Ook vele anderen deden wat 
zij konden. Het was werkelijk een geven aan 
de zaak des Heeren." 

thans ontslapen echtgenoote - op prijs wordt ge
steld. God zegene U en Uw kinderen, waarde 
Veld-Majoor, en Hij geve U nog vele gelukkige 
jaren tezamen. 

Van harte gefeliciteerd ! 

Bij het aanvaarden zijner werkzaamheden, na 
zijn terugkeer van Europeesch verlof, is Ensign 
Wikdal door den Kommandant tot den rang 
van Adjudant bevorderd. Hartelijke gelukwen
schen, Adjudant, die ook Uw vrouw gelden, 
natuurlijk ! En nu maar weer vol moed aan den 
slag ! In den strijd zijn m a n n e n noodig ! 

Een radio-installatie voor Semaroeng. 
Hartelijk dank aan de vriendelijke-g~ van 

een complete Radio-Installatie aan onze Leprozerie 

DANKBETUIGING. a/b Johan de Witt. 
16. x. 1930. 

volstaan w1j er mede, twee der belangrijkste Waarde Makkers en Vrienden, 
punten mede te deelen n. I. : Zeer gaarne voldoen Mevrouw Palstra en ik aan de behoefte om langs dezen weg al onze 

1. De Eigendommen en het Kapitaal van het lieve makkers in Nederlandsch-Indie hartdijken dank uit te brengen voor de vele bewijzen van 
Leger des Heils over de geheele wereld, warm sympathiek meeleven, welke wij in deze laatste dagen van groote smart hebben mogen 
en bet meest doeltreffend beheer daarvan. ontvangen. Door Gods groote goedheid is daardoor het verpletterende van dezen zwaren slag 

2. Het ontwerpen van een plan voor de be- .gebroken geworden en het heeft ons geholpen bet oog op den Heer gericht te houden. 
noeming en het aanstellen van toekom- Moge de zegen Gods met U allen en met ons zijn en dat ons wederzien over drie maanden 
stige Generaals van het Leger des Heils. vreugdevol moge wezen, ook omdat Zijn zegenover ons werk is geweest. 

De gelegenheid, aldus aan de Kommandants Er valt nog weinig te vertellen van ervaringen aan boord van dit pracht zeeschip; de familie 
geboden, om over deze en dergelijke uiterst Schipper maakt het wel. met Mevrouw Meyer en de kinderen gaat alles eveneens heel goed. 
belangrijke onderwerpen vrijelijk van gedachten Wij weten reeds, dat onder onze medepassagiers warme Legervrienden zijn, van enkelen zou 
te kunnen wisselen, is van de hoogste waarde men zeggen, dat zij de Leger gemeenschap wel van zeer na_bij hebben gekend. 
voor onze geliefde organisatie. .. Het gaat Mevrouw Palstra vrij goed, maar er is wel reden tot dankbaarheid, dat het moge-

Tegelijkertijd zullen voorzeker de belangen van lijk is geworden. dat zij meereisde. 
ons eigen arbeidsveld hier in Nederlandsch Oost- En dus .. tot wederziens" - God zegene U en Hij zegene ons dierbaar Legerwerk. 
Indie worden besproken en wij bidden van harte, ( 
dat Gods zegen in ruime mate op dit alles l Uw U toegenegen W· Palstra, Kommandant. ~ 
rusten zal! :;....-.._.~-.-.--..---.,_.,__........,...._....._~.-... ........ ._.......,,._~.._,....._r--~--........ ..,,....__~..._......_,,....._~-~~ 

Ons onvergetelijk Congres. 
Het Congres 1930 beboort weer tot het ver

leden. Ongetwijfeld zal dit Jang in de herin
nering voortleven, want het mag wel tot een 
der besten gerekend worden. Wij mochten 
hoogtijden beleven in vele opzichten. 

De Officiers-Krijgsraden waren rijk gezegend. 
De openbare bijeenkomsten niet minder. Het 
feit, dat wij over onze eigen, mooie Congres
zaal konden beschikken, droeg bij tot het wel
slagen van het geheel. 

En wat te zeggen omtrent de opening van 
ons K weekschoolgebouw door den Gouveroeur
Generaal van N. 0. I.? Begrijpt U, da t onze 
harten overvloeien van dankbaarheid? M en ver
zuime vooral niet het verslag hierover te lezen. 

Het was een zware slag. die onze beminde 
Kornmandants door het tragisch overlijden van 
hun ~clidden oudsten zoon heeft getroffen ! -
Hun Ouderhart werd zeer zwaar gewond en hun 
droefheid is groot, maar - Eere zij God ! -
hun gel ')Of triomfeerde over de omstandigheden 
en, door den Almachtige op wonderbare wijze 
ondersteund, hebben zij fier bet hoofd boven 
de golven van droefheid en smart gehouden. 

De vele blijken van sympathie, bun uit alle 
kringen der samenleving toegezonden, zijn even
eens ecn bron van vertroosting geweest. 

't Was, alsof aller hart iets wilde bijdragen om 
het leed te verzachten en den last te helpen 
dragen, zoodat het hart van dit lieve Ouder
paar, dat kort geleden nog pas zulk een gevoelig 
verlies moest lijdeo, er niet onder zou bezwijken. 

Zijne Excellentie, onze Gouverneur-Generaal, 
Jhr. Mr. A. D. C. de Graeff, was onder de 
eersten, die een eigenhandig geschreven troost
brief zond. Zijne Excellentie de Leger-Com
mandant eveneens. Z. E. A. de Burgemeester 
van Bandoeng. de Kerkeraad der Protestantsche 
Gemeente, Gouverneur Ges'sler Verschuer van 
Djokja, Gouverneur Hardeman van Soerabaja, 
Gouverneur, Hartelust van Batavia, en vele 
andere lieve vrienden en belangstellenden deden 
blijken van bun deelneming toekomen. 

Ook ons Legervolkje, Officieren en Soldaten 
beide, deden al bet mogelijke, om de getroffen 
Leiders te steunen bij dit voor hen zoo zware 
verlies, also£ zij zeggen wilden: .. Geliefde Kom
maodants, wij hebben er behoefte aan om het 
U te zeggen, - door de straling van ons oog. 
het kloppen van ons hart, den stevigen druk 
van onze hand, - dat U meer dan ooit op onze 
liefde en sympathie kunt rekenen I" 

Zij zijn nu beiden naar Europa vertrokken. 
God geve hun een zeer voorspoedige reis en 
brenge hen straks weer behouden in ons midden 
terug I God zegene onze beminde Kommandants ! 

De A. S. 

De Gedenkdienst. 

Men was ervan bewust dat een diepgevoelde 
sympathie alle harten vcrvulde. Behalve de 
Algemeen Secretaris en Mevrouw Rawie. Hoofd
kwartier- en andere offlcieren, die de Kornman-

Veld-Majoor Schipper in den ruststand. 

Ooze oude, getro'uw~ Strijdmakker, V~Jd
Majoor Schipper, is met zijn drie kinderen 
naar Nederland vertrokken, na een en veertig 
jaren in dit land te hebben doorgebracht, waar
van bijna dertig jaren als Officier van het Leger 
des Heils. In een treffende afscheids samenkomst te 
Bandoeng, vertelde hij ons van de worstelingen 
in de eerste moeilijke jaren van den Legerstrijd 
in Insulinde, en dat trof teedere snaren in ieder 
rechtgeaard Heilssoldatenhart. 

Ook in W eltevreden hebben onze Of!icieren, 
Soldaten en Legervrienden hem en zijn dochters 
een zeer hartelijk afscheid gegeven en op ondub
belzinnige wijze laten blijken, dat bet !even en 
werken van dien vcteraan - en ook dat van zijn 

..Sernaroeng" bij Soerabaja. Een kostbaar ge
schenk, wat op hoogen prijs gesteld wordt en 
ongetwijfeld aan de ongelukkige Leprozen me
nig genotvol uur verschaffen zal. 

De Simon-Commissie en bet Leger des Heils. 

In een ons toegezonden .. overzee-Editie" van 
de London Times wordt het rapport van de 
thans alombekende .. Simon-Commissie" uitvoerig 
besproken. Ooze belangstellmg werd meer inzon
derheid getrokken door dat gedeelte, waarin de 
kaste der minderbedeelden en uitgeworpenen 
werd behandeld en waarin door de voortreffelijke 
mannen, die het rapport samenstelden, waar
deerende woorden aan den arbeid van het 
Leger des Heils zijn gewijd. Wij lezen 

Mevrouw Palstra met haar oudste-n zoon en kleindochtertie. 
Link& boven : Br. W, Palatra als Kape/me•ster van het korps Amsterdam V bijna 20 jaar geleden. 

dants Palstra in deze samenkomst bijstonden, 
Waren er vele makkers en vrienden opgekomen. 
Er nu was een stilte over ons gekomen ; 
toch wisten wij ons n6g verzekerd van 
Gods onveranderlijke liefde. Dit merkte men uit 
de toespraken van den Kommandant zelf en van 
Mevrouw Palstra, die. wonderlijk door God 
gesteund, trots smart en droefheid konden ge
tuigen : Het is wel. 

Welk een zegen bracht het zingen van enkele 
schoone liederen door Officieren en door de 
J. L. Zangcompagnie, liederen die spraken van 
het .. Thuiskomen" van pelgrims, van de vreugde 
en zaligheid die daar boven hun dee! is. Heer
lijke, overtuigende woorden werden gesproken 

door Lt. Kolonel Rawie, door Brigadier Palstra, 
den Heer R. B. Govaars, die van den overledene 
konden zeggen : .. Hij was Gods kind, hij is 
voor velen tot zegen geweest, hij is getrouw 
gebleven." 

Aandoenlijk was het van de Kommandants te 
hooren, dat zij zich bij vernieuwing wenschten 
te wijden aan den Heer en Zijn dienst. Ons 
hart ging naar hen uit, daar staande onder ooze 
Legervlag, getuigen van Gods genade en kracht, 
algenoegzaam zelfs in de moeilijkste omstandig
heden. Met innig gebed voor de geliefde ouders, 
en voor de weduwe en haar drie kinderen en 
voor andere familie-leden werd deze zeer geze
gende en indrukwekkende samenkomst gesloten. 

3 

..Heel wat pogingen zijn er de laatste jaren 
gedaan, zoowel door maatschappelijke hervor- 1 
mers en het Gouvernement, om leniging te 
brengen in den toestand der verdrukte klassen. 
maar het rapport wijst aan, dat er slechts lang
zame vooruitgang is te constateeren en dat dat 
ook nog wel zoo zal blijven. 

Onze eigen indruk is, dat er in sommige rich
tingen een langzaam maar zekere vooruitgang 
waar te nemen is. Het staat buiten alien twijfel. 
dat er onder de hoogere kaste der Hindoes zijn, 
die zeer geijverd hebben voor de zaak der ver
drukte klassen, en niet zonder resultaat; de 
zendingen hebben uitstekend werk verricht door 
ze een nieuwe waardigheid en een nieuwe hoop 
bij te brengen; en wij moeten met bewondering 
melding maken van de pogingen, welke wij in 
het werk gesteld zagen door het Leger des Heils 
voor sommigen van de laagstgezonkenen." 

De erkenning van den toegewijden arbeid der 
onzen uit zulke gezaghebbende kringen doet 
goed. 

Majoor Lebbink gaat met verlof. 
Wij wenschen Majoor Lebbink en zijn drie 

lieve kinderen, die D.V. op Woensdag 5 No
vember per m.s ... Sibajak" naar Europa vertrek
ken, een heerlijk en gezegend verlof toe. 

De Majoor stelt zich voor, allereerst een be
zoek te brengen aan de reeds bejaarde Moeder 
van zijn tot heerlijkheid bevorderde echtgenoote, 
in Frankrijk. Dat zal een treffend wederzien 
zijn ! Mogen zij veel vertroosting brengen tot 
het zwaar beproefde Moederhart. 

Dan zal hij vervolgens zijn verlof door
brengen bij zijn ouders in Bu•sem, Holland. 
Wij zullen den bijstand van onzen gewaardee,JnZe 
de Finan~ieel Secretaris nu voor geruimen ti'; een 
moeten mtSsen, maar wij gunnen hem en wm,arne 
Francis en Poetih hun verlof van ganscher hard. 26. 
en bidden, dat allen straks met nieuwe kracht 
en frisschen moed weder terug zullen keeren. 

Stafkapiteins Hiorth. 

Stafkapiteins Hiorth en hun kinderen zijn in 
blakenden welstand in ons midden teruggekeerd 
en door hun makkers zeer hartelijk verwelkomd. 
Het is hun aan te zien, dat hun verlof hen goed 
heeft gedaan. 

De aanstelling van den Stafkapitein hopen 
wij spoedig bekend te maken. 

Hartelijk welkom. 

Bij het verschijnen van dit blad hebben Adju
dante Lauter en Ensigne Cardinaal weer voet 
aan wal gezet hier in Insulinde, zijn de Adju
dants Uijlings en hun Willy op reis hierheen 
Colombo gepasseerd en nemen de Veld-Majoors 
Veerenhuis en Adjudante Veerenhuis weer af
scheid van hun geliefden in bet oude land, om 
zich op den l len November te Genua in te 
schepen. God zegene al deze lieve makkers, 
die hun sporen op het arbeidsveld reeds verdiend 
hebben. Gij zijt ons allemaal hartelijk welkom. 

lnnige deelneming. 

Mevrouw Adjudante Loois van Koendoer 
ontving bericht uit Nederland, dat haar vader 
is overleden. Bij bereikte den leeftijd van vier 
en zeventig jaar, en ofschoon hij de laatste tijden 
niet geheel we! was. komt een dergelijke tijding 
toch meestal nog onverwacht en is bet leed. 
elkander bier op aarde niet meer te zullen zien, 
er niet minder om. Gelukkig, Christenen zeg
gen elkander nooit voor het laatst .. vaarwel''. 
maar .. tot weerziens". Onze innige deelneming, 
Adjudants. 

( oervolg van pag. 2 kol. 'I) 

Een marsch, met het Officieren-en J. L. Mu
ziekkorps voorop, ging vooraf aan de 

buitengewoon mooie ,Q 

J. L. Demonstratie, die op Zaterdagavond door 
de verschillende jeugdafdeelingen in de Societeit 
.,Ons Genoegen" werd gegeven. Het programma 
was zeer rijk aan mooie, grappige, spannende 
en treffende nurnmers. In 't bijzonder noemen 
we de uitgekozen tableaux, die allerlei phasen 
van het Legerwerk uitbeeldden. 

De laatste Dag 
vond reeds 's morgens vroeg een aantal mak
kers bijeen in een bidstond voor den Zen
dingsarbeid in deze landen, en later begon om 
half tien de Heiligingssamenkomst met bet zingen 
van het lied .. Korn, o bron van ied'ren zegen.' 
waarna Mevrouw Palstra voorging in 't gebed. 
Er heerschte een geest van werkelijk verlangen 
naar geestelijke zegeningen; toen Mevrouw Rawie 
het lied had gezongen .. Stroomen van zegen", 
zong de geheele vergadering het refrein mee. 
totdat het klonk als een machtig koor. Daarna 
voerde Lt Kolonel Hatcher ons in den geest 
mee en toonde ons de heerlijke geestelijke 
vooruitzichten en vergezichten, die zich steeds ope
nen, wanneer wij Gods eigen plan willen volgen. 

Met vlag en trom en muziek stood 's middags 
een breede kring '-an Her .... 1daten daar onder 
't geboomte van bet Piet.et "·· k. Heilssoldaten 
van Java en van allerlei l< ua3 der wereld wed
ijverden om de blijde tijdir, s~ brengen van ver
lossing van de zonde door de reddende kracht 
van Jezus Christus, den Zoon van God. Het 
aantal toehoorders liep tot in vele honderden. 

Slot. 
De getuigenissen van Majoor Stew~rt en Lt. 

Kolonel Wille in de avondmeeting gaven dui
deliik blijk. evenals die van Mevrouw Majoor 
Scheffer, Adjudant Glover en Ensign Ramaker 
en het lied der Zangbrigade, dat er een ver
andering des harten moet plaats vinden, voor
dat God ons tot Zijn kinderen maakt en Zijn 
vrede en vreugde in ons hart kan komen 
wonen. 

Dank God voor de tien mannen, die na des 
Kommandants prediking aan het slot der mee 
ting tot den heilfontein kwamen. 

P.M.L. 
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De Bekeering van 

Naar Europa. 

(Bandoeng I - Kommandeure Buysman). 

_I, I_ <(Bunpei )Y"amamuro. 
~~~~~~_:_--=:;--~~-@~~-

In de Congreszaal hebben wij op Zondag
avond afscheid genomen van Lt. Kolonel Hat- , 
cher. Vijf en een halve maand was zij in N. I. en 
heeft bij haar drukke werkzaamheden vele keeren 
tijd kunnen vinden om samenkomsten te leiden, 
en bracht door haar zeer belangwekkende toe
spraken veel zegen. 

I I~ 0 

O NGEVEER een eeuw geleden was Japan 
een gesloten land, dat alle verkeer met 

W estersche landen weerde, en al wat met den 
Bijbel of met Christendom te maken had, streng 
verbood. Op het minste woord of iets, dat ook 
maar eenigszins zinspeelde op het Christelijk 
geloof, hetzij gesproken of geschreven, stond 
zware straf. 

Een klein groepje Nederlandsche koopvaar
ders met wie men reeds jarenlange handels
relaties had, ma:?kten echter een uitzondering. Die 
kregen vergunning om den handel met de Japan
ners voort te zetten, en dit gebeurde dan op 
een klein eiland buiten Nippon. 

Aan een Hollandschen koopvaarder is het 
feitelijk te danken, dat de Bijbel weer zijn weg 
heeft gevonden in het land der rijzende zon. 
Het kwam zoo. 

Op een dag gaf hij na gedane zaken een 
Hollandsch Bijbeltje aan een kleinen Japanschen 
jongen. Deze kon bet echter niet lezen. en daar
om zocht en kocht onze Hollandsche vriend 
een Chineesch Bijbeltje voor hem, waarvan hij 
bet schrift we! kon lezen. 

De Hollander is gestorven, zijn naam is on
!kend. 

Als geen mensch je namen weet, 
'k denk, dat Ood ze niet vergeet ! 

* ...... 
De kleine Japannees keerde echter naar zijn land 

terug en las zijn kostbaren Bijbel. Wat wilde 
hij toch graag meer van Christus leeren. En 
hoewel hij geen flauw idee had, dat er een 
Amerika bestond, dacht hij aan een land aan 
den overkant van de groote zee, waar toch 
zeker Christenen moesten wonen. 

In een kleine, open boot verliet hij, door 
niemand opgemerkt, op een goeden dag zijn 
vaderlandsche kust. Op de Noordjapansche Zee 
in zijn hulkje ronddobberend, met weinig of 
geen geld of voedsel bij zich, werd hij opgepikt 
door een Amerikaansch schip. 

De kapitein van bet scbip was do! op hem. 
Al heel spoedig leerde de knaap Engelsch, en 
eer de reis ten einde was, had de gezagvoerder 
besloten om hem als kind aan te nemen, en 
naar de Universiteit te laten gaan in Amerika. 
De jongen werd gedoopt Jozef Hadinishima, en 
werd Amerikaanscb burger. 

Toen hij student was, begon hij over zijn land 
te spreken, en de Amerikanen begonnen belang 
te stellcu in Japan. Na eenige jaren zondcn zij 
schepen naar Yokohama, en zonder dat er een 
schot gelost werd, opende zich wederom de deur 
van Japan. Toen de Amerikanen de haven bin
nenvoeren, begonnen zij te zingen, en de Japan
ners gingen uit, hen tegemoet. 

lnterieur van de Cortgre&zaal. 

Ook Jozef keerde terug naar zijn land, nu als 
Amerikaansch burger, hetgeen !:em verschillende 
voordeelen verschafte. Hij opende een school in 
Kioto. en dit is een van de grootste Christelijke 
scholen van het Oosten geworden. 

Op die school ging Kommandant Yamamuro, 
d~ Leider van het Leger des Heils in Japan, 
toen hij nog jong was. En door Jozef Hadini
shima is Gunpei Yamamuro tot Christus geleid. 

Zijn opvoeding aan genoemde school bereid
de hem voor voor het groote werk, waartoe 
de Heer hem heeft gebruikt. 

Wat heeft Japan, en ook het Leger des Heils 
in dat land, veel te danken aan dien Holland
schen koopvaarder, die een Bijbel gaf aan een 
kleinen jongen. 

Het Leger kwam in Japan vijf jaren. voordat 
zij een groote natie werd, want toen zij haar 
deuren weer opendc, besloot Japan een plaats 
in te nemen onder de groote mogendheden. 
Yamamuro was een der eersten, die zich bij 
de Heilssoldaten aansloot. Van zijn jeugd af aan 
door God geroepen, trotseerde hij vervolging 
en smaad van eigen landgenooten, en is tot on
metelijken zegen geworden voor zijn volk. Het 
.. V olksevangelie" is het door hrm vertaalde 
Nieuwe Testament, uitgegeven in de volkstaal. 
zoodat de eenvoudigsten onder de menschen 
met gemak de boodschap van verlossing in 
Christos Jezus kunnen lezen. 

Kommandant Palstra, die de leiding had van 
deze meeting, nam zelf ook a:scheid voor zijn 
vertrek naar Europa. De woorden, door Me
vrouw Palstra uit het hart gesproken, brachten 
veel zegen tot ons alien. 

God zij met hen ! 
A. R. 

(Bandoeng II - Kapitein Runtuwene). 
Zondagmorgen 5 October werden wij ver

blijd met het bezoek van Lt. Kolonel Hatcher, 
die vergezeld was door Majoor Beckley. Over 
het geestelijk werk op Java sprak de Kolonel 
haar hoop uit, dat er in de toekomst een groote 
vooruitgang gezien zal worden, en dat evenals 
in Britsch·lndie de bevolking van ons schoone 
lnsulinde zelf meer de verantwoordelijkheid zal 
gaan dragen voor het heilswerk. Zij dankte 
God voor wat nu reeds gedaan werd op Midden
Celebes ; duizenden zielen zijn al gewonnen voor 
den Heiland. 

Het Muziekkorps speelde hierna de melodie 
van bet lied : ,,Gij vraagt mij, waarom mint 
gij Jez us", waarvan alien het koor mee zongen. 

ONZE OFFICIEREN. 

III. Veld-Majoor Schipper. 

HET was de laatste Zondag, 12 October, welke 
Veld-Majoor Schipper in lndie doorbracht. 

Na twee en veertig jaar, waarvan ongeveer 
dertig jaren als Officier van het Leger des Heils, 
was de tijd daar dat hij met zijn kinderen terug 
zou keeren naar bet lieve vaderland. 

Vee! heeft de Majoor in al die jaren door
gemaakt. Op zijn eigen eenvoudige wijze ver
telde hij ons iets van zijn ervaringen als Heils
officier die ons beurtelings ontroerden en de
den lachen. Onder meer vertelde hij van het 
vaarwel van een der hoofd-Officieren ; de ge
heele Leger des Heils-macht van die dagen was 
bijeen in een kamer en de geheele nacht werd 
doorgebracht met bidden ; men worstelde met 
God en bad voor de redding van zielen hier op 
Java, en de kleine groep eindigde met alien de 
Legervlag vast te houden en zich opnieuw te 
wijden aan God voor de redding van de men
schen op deze eilanden. Hoe heerlijk was het 
nu voor hem daar op dien Zondag in de eigen 
zaal van het Leger de talrijke makkeis te zien 
waaronder een flink aantal Kadetten, voortge
komen uit dit land, vertegenwoordigers van 
zoovele posten, als een verhooring dier gebeden, 
als een dee! van de oogst van het zaad, dat 
biddende en strijdende door hem en zijn 
trouwe makkers werd gezaaid. Er was een dank
toon in hart en mond voor alles wat hij voor den 
Heer had mogen doen in de afgeloopen jaren. 
Wij zullen den Majoor missen in onzen Leger
kring en in ons werk. 

Wij hebben hem zien werken onder de mili
tairen ; hij was als een vader ; hoe vriendelijk 
kon hij raad geven aan de jongens pas uit 
Holland gekomen, hoeved, geduld had hij met 
hen die vielen, en hoe volhardend was hij om 
hen te helpen zich op te richten en den goeden 
weg te gaan en hoe ernstig was zijn gebed 
voor hen. Menige jonge man reeds terug in 

Holland of nog 
in Indie, dankt 
God dat Hij Ma
joor Schipper op 
zijn weg zond. 

Hoe vol toewij
ding was hij ook 
als hij bezig was 
de armsten te hel
pen en zieken en 
wondlijders te ver
plegen ; niets was 
te erg of tc veel. 
en alles werd ge
daan zonder op-
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hef, zoo echt eenvoudig. 
Vol vuur kon hij spreken in de meetings, 

trachtende zielen te leiden tot bekeering, het 
kwam er voor hem niet op aan of hij werkte 
onder Chineezen, Javancn of Europeanen, hij 
trachte ze alien te winnen voor Jezus. 

De Heer heeft zijn werk hier bekroC' nd, maar 
in de eeuwigheid zal meer vrucht gezien worden 
van zijn arbeid. 

Blijde en droevc dagen waren hier zijn deel. 
de laatste vooral toen hij zijn lieve vrouw die 
hem altijd zoo trouw hielp, ten grave moest 
dragen ; het waren donkere dagen maar ook 
toen heeft God alles we! gemaakt. 

En nu is hij terug naar 't vaderland met de drie 
kinderen ; ook daar zal hij niet alleen rusten, 
maar nog doen wat zijn hand vindt om te doen. 
Moge de Heer hem en de zijnen zegenen en 
hem geven de begeerte zijns harten. 

Al wat gedaan we rd uit lief di! voor / ezus 

Dat ho u d t zijn waarde en zal blijoen bestaan. 

M. Kronenberg-v. d. Zee. 

Kommandeure. 

Kennelijk was Gods Geest reeds werkendo 
vanaf het begin der samenkomst en toen d~ 
Ko Ion el uit Gods W oord sprak, werden onz<> 
harten gesterkt in het geloof in God, den Gever 
van alle dingen. Temeer wanneer we de Oogst
producten aanschouwden (het was n. I. onze 
Oogstfeest-Zondag), als bewijzen dat God wer
kelijk goed is voor ons allcn. Aan 't eind der 
samenkomst kwamen vier zielen tot God voor 
nieuwe toewijding en twee vrouwen, die ver
giffenis vroegen voor haar zonden. Halleluja ! 
De Kolonel was voor 't eerst en voor 't laatst 
in ons Korps geweest en wij wenschen haar, 
zooals wij haar ook toezongen : ,,God zij met 
u tot ons wederzien". 

]. jonam, 
]. L. Penningm. 

De Levensreis. 

E
R z'i.jn vele V('rgelijkingt'n te treffen tusschen 

schepen en 's menschen !even. Soms wordt 
onze aardsche loopbaan de levensreis genoemd. 

Wij varen uit als een schip, dat bestemd is 
voor een verre haven, niet wetende, wat voor 
stormen wij zullen hebben te trotseeren of wat 
voor ongelukken ons zullen overkomen Sommi
gen die met groote verwachtingen hun reis aan
vaardden, stranden op de riffen van zingenot, 
of gaan ten onder in de diepe wateren van 
zelfzucht. 't Is mogelijk, dat ze, als door een 
wonder, gered worden door een laat berouw en 
bekeering ter elfder ure, maar welk een harde 
ervaringen moeten ze doormaken ! 

Indien we veilig de Hemelsche haven wen
schen binnen te varen, moeten we ons richten 
naar de zeekaart, n. I. het W oord van God, 
en ook bet kompas, ons geweten, benutten. 
Ook moeten we ontvankelijk zijn voor de draad
looze instructies van den Geest Gods, die ons 
waarschuwt tegen gevaren en ons leidt in tijden 
van zielecrises. 

De levensreis van den Christen leidt naar de 
haven der heerlijkheid en terwijl hij voortreist 
op de zee des !evens, kan hij blijmoedig zingen : 
,,Met Christus aan boord trotseer 'k ied'ren 
storm." 

Het Kompas. 

EEN scheepskompas is zoo in een concen-
trischen ring bevestigd, dat het altijd 

waterpas hangt, temidden van alle zwellingen van 
den oceaan. Hoewel het dee! uitmaakt van een 
constructie, welke iedere deining der rustelooze 
baren aanvoelt, heeft bet een eigen samenstelling, 
die het altijd op z'n plaats en in goede werking 
houdt. Kijk ernaar wanneer je wilt, het wijst 
altijd - al doet het dat dan ook bevend - trouw 
naar de pool. 

Zoo heeft iedere ziel in dit !even een eigen 
samenstelling noodig, om temidden van de schom
melingen van het aardsche bestaan, altijd zoo 
in positie gehouden te worden, dat zij in staat 
is de aantrekkingskracht van den heme! te 
gevoelen. Een ziel, die zoo ingericht is ten 
opzichte van God, zal vrede hebben. Een wereld, 
die zoo ingericht is, zal vrede hebben. 

~Q~~~~~Q~Q~QQQ~QQQQQQ~QQQQ~QQQQ~OQ~O~OQQQQ~OQ~QQ~O~QQQ~O~Q~ 

~ I heett~ hij) zijn groote domme l~erlingen ~~ on- En gij, mijn jonge makker, wellicht Korpskadet 

P JJ 
4
D N" 

46 
JE ~ ][ IQ, I[ JJ ID IE IQ, s •• ~ derw11zen. Men kon hen aanz1en, dat z11 nog of Jong Soldaat, wat doet gij voor Jezus? ~ • ~ ~ nooit onder de klanken van het Evangelie 

~ ~ geweest waren. Vertel het toch aan iedereen, 

I ~ Het was ontroerend te zien, hoe hij zijn best Oat Jezus zaligmaakt; 

Een Jonge Compagnie-Leider. 

H ET was even voor de samenkomst. Zij kwa
men in groepjes binnen, allemaal kleine, 

bruine kinderen, velen gekleed in hun aardige 
boomschorskleeding, terwijl de allerkleinsten 
kleeding een overtolligen last vinden. 

Het was een geschuifel en een gepraat, juist 
zooals dat in vele kmdersamenkomsten gaat ; 
het kleine goedje, wat soms uren ver komt, 
heeft elkander ook zooveel te vertellen. 

Een der jonge' scheen niet op zijn gemak 
te zijn, anders van de levendigsten, was 
het nu of zijn gedachten ver weg waren. Zijn 
gezicht veranderde telkens van uitdrukking en 
met verlangen staarde hij naar de verschillende 
Compagnieleiders, c4ie langzamerhand hun klassen 
geregeld hadden en nu wachtten op den Luitenant, 
die de bijeenkomst zou leiden. 

Nauwelijks verscheen de Officier in de deur
opening, of de jongen trad hem tegemoet. Er 
was vcrlangen in zijn stem en zijn groote bruine 
oogen keken den Luitenant zoo smeekend aan, 
toen hij hem vroeg : 

,,Mag ik ook een Compagnie leiden ?" 
Glimlachend zag de Luitenant op het kleine 

ventje neer -
.. Jij een Compagnie? Neen, mijn jongen, het 

spijt mij, maar al de Compagnieen hebben een 
I eider en je bent ook nog wat klein," voegde 
hij er aan toe, .. Later hoor !" 

~~~(6..tj deed om op duidelijke wijze te vertellen van En van de kracht van 't dierbaar Bloed, 
den Heiland, Dien hij reeds zoo jong liefhad. Dat zondaars sneeuwwit maakt. 

En het ging erln, ingespannen luisterden die A. Both, 
groote menschen naar den jongen en kwamen 

Teleurgesteld zag hij hem aan, maar eensklaps 
verhelderde zijn gezichtje en vroeg hij : 

.. En als ik nu zelf kinderen zoek, mag het dan ?" 
De Officier, getroffen door zijn ernst, zeide : 
.. Zeker, mijn jongen, als jij een aantal kinderen 

Zondag na Zondag terug. Adjudante. 

uit den kampong bijeen kunt krijgen, mag jij ze 
volgenden Zondag onderwijzen ... 

Wie schetst echter de verbazing van den 
Luitenant, toen de kleine jongen den daarop
volgenden Zondag binnenkwam met een aantal 
volwassen mannen. 

.,Ik heb mijn klas," vertelde hij triomfeerend. 
De Officier, die hem niet teleur wilde stellen, 
wees hem en zijn leerlingen ecn plaats aan. 

Zonder ecnige verlegenheid begon Jozef (zoo 

Later werd hij overgeplaatst naar een ander 
Korps, maar getrouwelijk gaat hij voort om 
anderen te onderwijzen. En hoewel zijn hoorders 
geen volwassenen meer zijn, zijn de meeste toch 
grooter dan hijzelf. En hij heeft ze ! Naar hem 
te luisteren is een genoegen ; zijn Jes kent hij 
door en door en hij leeft er zelf in mee. Is het 
niet heerlijk, dat zoo'n kleine jongen van om
steeks twaalf jaar, die zelf voor enkele jaren 
niets van den Heiland afwist, op zoo'n wijze 
van zijn Meester getuigt en anderen tot den 
Heer brengt ! 
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GETUIGSCHRIFTEN UITGEREIKT 
AAN KORPSKADETTEN 

voor Cursus E. 1930. 

Java-Divisie 1 Rasilah (Ambarawa), C. Pini,. 
H. Hengst (Bandoeng I), L. Limba, Opi,. 
M. Ririhena (Djokja), F. Riboet, S. Besi
lani, (Tanggoeng) alle le klas getuigschrif-
ten. 

Soenarto (Djokja) 2e klas getuigschrift. 
Celebes-Divisie: M. Balisoki (Kapiroei) B. Ka

soemba (Lindoe) en B. Bambaroe (Toro) 
alle 1 e kl as getuigschriften. 
L. Laki, (Bora), D. Kooe (Gimpoe), R. Basa~ 
M. Eloe, J. Lapi, L. Tamoenoe, T. Tonta 
(Kantcwoe), J. Madjoehoekoe, L. Rangikinta, 
J. Toeliringgi (Kapiroei), E. Tolindo (Toro) 
en B. Barani (Tobakoe) alle 2e klas gctuig
schriften. 
]. Boeboe, (Kantewoe), S. Tomeodo (Toro) 
en J. Rigo (Wajoe) alle 3e klas getuig
schriften. 
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