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PRIJS 10 CENT. 

OE gepast en hoe mo01 is het 
toch, dat door de natien een dag 
apart gezct wordt om hulde te 
brengen aan dat groote leger van 
teere soldaten, oneindig veel 
grooter in aantal dan de mannen, 

die streden in den grooten oorlog, die tal
looze schare, wier schildwacht nooit om is, 
wizr wapenen nooit neergelegd worden en voor 
wie het nooit wapenstilstand wordt, totdat ze 
vallen op het strijdveld - het groote leger 
van moeders I 

Wij brengen haar heden onze hulde, en 
willen haar eeren. Zij zijn een opofferende 
schare, de groote geefsters en lijderessen van 
het ras. Nooit zien we een sterk man, die 
voortschrijdt in zijn kracht, voor wien niet een 
moeder heeft geleden en van haar krachten ge
schonken. We zien geen lieftallig jong meisje 
met haar frissche blozende wangen, lachende 
oogen en bekoorlijke lokken voor wie niet een 
moeder zachtkens aan haar eigen krachten heeft 
verloren en van haar eigen jeugd en schoonheid 
gegeven. 

Zij heelen ons hart. 

Ooze moeders 'Zljn otrze troosters in verdnet, 
zij heelen ons hart als het gewond is. Als bet 
kleine kindje built om de eenzaamheid 'I.an den 
donkeren stillen nacht, en snikt en kreunt en 
zijn kleine handjes en armpjes uitstrekt, is dat 
om Moeder. 

Als het zich heeft bezeerd, loopt het naar 
M o e d e r en vindt in haar kus balsem, en in 
de warmte en teederheid van haar bescher
mende armen troost voor al zijn vrees en leed, 
en heeling voor iedere wonde. 

A ls de groote, onhandige, opgeschoten jongen 
met een probleem verlegen zit, honger te stil
len heeft, een nederlaag te belijden of een 
overwinning te vertellen, gaat hij naar M o e
d e r, zij zal het kunnen begl'ijpen. 

Als de forsche man vermoeid is van het 
zwoegen en den strijd des levens en zijn hart 
geslingerd wordt tusschen onzekerheid en twij
fel, keert hij zich tot M o e d e r en tot den 
God zijner moeder. 

En als ten Jaatste de dood worstelt met 
den man en hem in zijn ijzige vingers omklemt, 
hem bespot en voor zichzelf opeischt, terwijl 
zljn krachten falen, hoe menigmaal gaan dan zijn 
gedachten terug naar moeder ! Toen de als een 
streng man bekendstaande Thomas Carlyle 
stervende was, vroeg men hem, of hij iets heh· 
ben wilde; zijn aangezicht naar den muur 
keerende, brak het granietharde Schotsche hart 
en snikte de grijsaard: .. Ik wil m'n moeder 
hebben." In de_ ure des doods keerde zijn hart 
zich als een klein kind tot zijn moeder. 

Hierin ligt de macht en de verantwoordelijk
heid van het moederschap. Zij is in staat haar 
kinderen voor God en goedheid te behouden, 
niet door geweld doch door liefde, niet door 
dwangbevel, maar de or den drang van een 
hoogstaand heilig karakter. 

De vraag wordt mij gesteld, hoe een moeder 
haar jongens kan vasthouden en ze op de paden 
der gerechtigheid en godzaligheid kan behouden ; 
ik kan zulke moeders slechts antwoorden: .. U 
zult uw jongens helpen, niet zoozeer door wat 
u zegt, als door wat ge zijt en doet. Zo~g. dat 
ze eerbied voor u hebben en bewondenng en 
liefde door verhevenheid en vastheid van karak
ter, door gestadigheid in het weldoen, .door ~en 
lieven geest, door zachtheid en vnendehike 
spraak, door de kracht van den Geest van 
Christus ongestoord te laten wonen in Uw ge
reinigd hart, en al zouden ze wellicht tijdelijk 
van u afdwalen, dan zullen toch onzichtbare 
banden ze aan u verbinden en zullen ze weder
keeren, getrokken door de geheimzinnige koor
den van liefde en vereering." 

.. Mijn Engelmoe:der". 

Abraham Lincoln verloor op achtjarigen leeftijd 
zijn moeder, maar op het hoogtepunt van faam en 
macht gekomen, zeide hij : .. Al wat ik ben, heb 
ik aan mijn engelmoeder te danken." 

Ikzelf was pas mijn vijftienden verjaardag 
gepasseerd en ult huis weg op kostschool. toen 

op zekeren dag mij het eerstc- telegram , dat ik 
ooit ontvangen heb, o'verhandigd werd. lk las: 
.. Kom thu1s, vlug, moeder srervende I " en toen 
ik thuis kwam, was zij reeds heengegaan. De 
volgende twaalf jaren bezat 1k geen tehuis. lk 
ging naar school. naar de hoogeschool. maar 
ik kreeg geen brieven van thuis. Als de vacan
tietijd aanbrak, zag ik de ander~ studenten m 
lachende gro, pjcs naar den trein trekken opwcg 
naar huis; maar 1k bleef acbtcr, mij wachtte 
geen ouderlijk tehuis mecr. EvcnweJ was het 
lieve gezicht van mijn moeder altijd voor mij. 
Haar liefdevolle oogen scherf'n immer op mij 
te rusten, en als ik ooit verzocht werd bet 
kwade te doen, schenen droefheid en verwijt 
haar oogen te vullen, terwijl ik een en al hefde 
en zoete vreugde op haar gelaat en uit haar 
oogen kon zien stralen, wanneE'r ik de verzoe
king weerstand bood. Heusch, haar herinnering 
en invloed waren als een levende werkelijkheid 
steeds voor me en om me been, en als een 
vlammend schild tusschen mij en de verzoekingen 
der jongelingschap. En ik heb menigen jongen 
gekend, wiens liefde en innig teedere vereering 
en ee rbied voor zijn moeder waren als een vuur-

IEDERE 
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en wolkkolom bij dag en bij nacht, om hem te lei
den en beschermen. Een j ongen, dien ik zeer intiem 
ken, schreet zijn moeder een brief en vertelde haar 
dat ze voor hem was ,,Een stukje van God, 
o zoo'n lief stukje van God''. En iedcre moeder 
behoort voor haar jongens en meisjes te zijn 
.. een stukje van God, o zoo'n lief stukje van 
God." En dat kan ze ook zijn, als ze God met 
haar geheele hart liefheeft en in al haar woor-

den en daden Zijn vertegenwoordigster is bij 
h~r kinderen . 

Liefde en eerbie:d niet waardig. 

Sommige moeders zijn de liefde en eerbied van 
haar kinderen niet waardig. Er was in een onzer 
~nderhuizen een kleine weesjongen opgeno

n, en in deze liefelijke, gewijde atmosfeer 
erd hij overtuigd van zonde, maar hij zei ; . .Ik 

kan niet gered worden. Toen mijn moeder ging 
sterven, heb ik in haar gezicht gespuwd." 

Haar slechtheid had zich weder afgebeeld in 
haar kleinen jongen, en het lag nu aan vreemde 
menschen om dat doodelijke werk, dat door 
Haar zonde in dit zielige kinderhartje was 

wrocht, ongedaan te maken. 
Wat de kroon zet op het moederschap, dat is 
ivere eh onbevlekte godsdienst. 
De glorie van bet moederschap is de glorie 
n opoffering. 
£en knaapje had eens opgemcrkt, dat door 

kooplui een rckening bij moeder was •inge
di .nd voor verrichte diensten. Hij kreeg een 

Jdere gedachte en diende een rekening in. -

MOEDE RS 
DAG. 

Moeder verschuldigd aan Tom my:-
Op baby gepast 30 cent 
Hout gehakt en binnengebracht 45 
1 Week lang brieven gepost 60 
Boodschappen gedaan 30 ------

Totaal f 1.65 

en dit legde hij aan tafel op haar bord. Moe
der keek ernaar. glimlachte en werd tocn ern-

stig. Den volgenden keer vond Tommy een 
rekenmg bij zijn bord liggen: 

Tommy verschuldigd aan Moeder : 
Verzorgd toen hij een bahy was 
Verpleegd tijdcns 2 gevaarlijke 

ziekten 
10 jaren voor z'n ec~n gezorgd 
Voor wasschen elkn van 

z'n kll·eren 

niets 

ni~ts 

mets 

Niels. 

Arme Tommy ! Toen hij he as, dr'ong opeens 
al de opoffering en onvermollide toewijding van 
moeder tot hem door en met trac · de oogen 
wierp hij zijn armen om moeders als en vroeg 
vergiffenis om zijn onnadenkendheid. 

De glorie van het moederschap is de glorie 
van eindeloos geduld. 

De vader van John en Charles Wesley zeide 
eens tegen Susanna, hun moeder : 

.. Moeder. waarom zeg je Charles twintig keer 
hetzelfde ?" 

Ze antwoordde bedaard : 
.. Omdat negentien keer niet genoeg is." 
0, wat een geduld heeft een moeder toch ! 
De glorie v an het moederschap is de glorie 

van onwankelbaar geloof en onsterfelijke hoop. 
Een moeder had haar kindje aan God opge
dragen en in het gebed kreeg zij de overtui
gende zekerheid, dat hij eenmaal het evangelie 
zou gaan prediken. In plaats echter van zijn 
hart aan God te geven, verviel hij in zonde, en 
in plaats van te pred1ken, werd hij een ongeloo
vig rechtsgeleerde, die bovendien nog zich te 
buiten ging aan den drank en God loochende. 

Maar de moeder bleef d66rbidden, gelooven 
en hopen. Op een keer werd ze gehaald en 
vertelde men dat hij stervende was aan delirium 
tremens. Rustig begaf ze zich naar zijn woning 
en zei: ,,Hij gaat niet dood . Hij blijft !even 
en zal stellig nog eenmaal het evang ~lie verkon
digen." En hij bleef !even en hij predikte het 
evangelie als een laaiende vlamme vuurs : en 
jaren daarna heeft ook zijn lieve kleindochter 
het evangelie verkondigd in het Leger des Heils. 

Zelfvergete:nde: onbaatzuchtigheid. 

De glorie van het moederschap is de glorie 
van zichzelfvergetende onbaatzuchtigheid. 

Een Leger des Heils-moeder, die zes zoons 
en dochters in het Legerwerk had, lag op ster
ven. Haar jongste dochter, een Kadet in de 
K weekschool, haastte zich naar haar stervens
sponde, doch de moeder zeide : .,Lieve, ik ben 
goed verzorgd. Ik heb jou opgedragen, en God 
heeft je geroepen tot Zijn werk. Ga terug naar 
de Kweekschool en zet je studies voort. Straks 
ontmoeten we elkaar thuis in den Heme!.·· De 
moeder zette zichzelf geheel op zij in haar liefde 
jegens Christus en heilige eerzucht voor haar kind. 

De glorie van het moederschap is de glorie 
van nimmerfalende liefce. Eenigen tijd geleden 
was ik in een stad, waar zich een groote staats
gevangenis bevindt. In mijn samenkomsten 
bemerkte ik een kleine vrouw met een erg lief 
gezicht en zilvergrijze haren, en den vrede Gods 
op haar gelaat. Op een Zondag gingen we naar 
de groote gevangenis om een dienst te leiden, 
en daar troffen we haar weer. Haar jongen -
ik geloof dat het haar eenigste was - had het 
ouderlijk tehuis verlaten, was met slechte men
schen in aanraking gekomen en zat nu achter 
die sombere kerkermuren opgesloten. Toen het 
moedertje het hartbrekende nieuws vernam, 
ontbrandde al de teedere liefde van haar hart 
voor haar afgedwaalden zoon en verliet ze de 
stad harer inwoning in het noorden om hier in 
de stad te komen wonen, zoodat ze dicht bij 
hem kon zijn. En iederen Zondag ging ze hem 
in de gevangenis bezoeken om te trachten hem 
terug te winnen voor God en goedheid. 

Nooit zal de moederliefde haar kracht verlie
zen. Ondanks zonde en schande, schade of 
wreed onrecht, blijft zij sterk, en zelfs al zou 
de wereld u honen en vrienden u verlaten, al 
worden uw handen bezoedeld door de zonde, 
dan hoort zij nog uw kreet, en zal u liefhebben 
en vergiffenis schenken. 

Oat is de glorie van alle rechtgeaarde moe
ders en wij prijzen God voor haar, en bren
gen haar de hulde van onze vereering en tee
derste toegenegenheid. 
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KLEUTERHUIS 
te Batavia Centrum 

geopend door 
Mevrouw Kommandant P ALSTRA. 

Eer dat de avond van het openbare afscheid 
in de Hoofdstad aanbrak, vond men een klei
nen kring van vrienden, begunstigsters en Of
licieren op het grasveld voor het Meisjeshuis 
bijeen. Een langgekoesterd verlangen van de 
Directrice zou tot verwezenlijking komen, door
dien Mevrouw Kommandant Pdlstra zich had 
hereidverklaard het nieuwe annexgebouw, bet 
Kleuterhuis .. Villa Misia'' officieel te openen. 

Nadat de korte dienst geopend was door 
l:et zingen van een lied, droeg Majoor Beckley 
de bijzondere gebeurtenis in 't gebed op aan 
den Heer. De Kommandant, die ingeleid werd 
door den Algemeen Secrelaris, gaf een korte 
uiteenzetting van bet doel van dit nieuwe Kleu
tcrhuis. en toen Adjudante Veerenhuis, de Di
rectrice, aan bet woord kwam, kon men het 
Laar zoo aanzien, dat zij verheugd was. Het 
is dan ook. zooals zij zei, een groote verbetering, 
dat de kinderen van de jonge moeders, die 

is 9e.:lurende zekeren tijd in het Meisjeshuis 
ecn liefdevolle, veilige haven hebben ge
vonden, en dan weer terugkeeren in de 
maatschappij om in het onderhoud van zich
zelf en haar kleinen te voorzien, voortaan niet 
meer elders behoeven te gaan, <loch in dezelf
dc stad kunnen blijven, zoodat moeder haar 
kindje van tijd tot tijd kan bezoeken, en zoodoen
dc de band onverbroken blijft tusschen beiden. 

De meisjes van bet Tehuis zongen toen te
zamen dat teere versje, ,.Open de deur voor de 
kinderen, noodig ze vriendelijk en zacht" het
wclk zoo aanstonds door Mevrouw Komman
dant Palstra beantwom:d werd. Opstaande, 
b£gaf zij zich naar het voorgalerijtje van 
,.Villa Misia" en terwijl de gasten. om haar 
been stonden, stak zij den sleutel in bet slot, 
en sprak ; dien omdraaiend, de deur van bet 
nieuwe Kleuterhuis te openen in naam van 
den Generaal en van bet Leger des Heils. 
Waarop de Kommandant den wensch uit
sprak: ,,Oat de oogen des Heeren dag en 
open mochten zijn over dit huis." De gasten 
krcgen daarop gelegenheid om het keuriqe, 
frissche gebouwtje in oogenschouw te nemen, 
hetwelk zeer zeker een aanwinst is voor bet 
Leger des Heils in W eltevreden, en een groote 
zegen moge zijn voor de kleuters, die er een 
lief tehuis zullen vinden. M. tvI. B. 

GIJ kwaamt tot mij 

In Rnwwe eenzaamheid zijt <]ij tot mij gekomen. 
Onmeet'lijke ont/erming blank uit Uw oog. 
Gij spraakt: Mijn zoon, wil Mij 11w harte geven 
En ncht uw moede blikken 11aar omhoog. 

Doch in der zonden duisternis f!ehuld, 
- Gij weet hoeveel en zwaar ik heb misdreven -
sprnk ik: 0, Heer, ik zie en ken U niet . .... 
Hoe zoudt Gij mij· 111ijn zonden dan ver2even? 

1 oen greept Gij mijne hand en opendet mijn oogen 
En 'k zag mij naakt met al mijn zonden staan. 
Deemoed1g heb ik toen mijn hoojd gebogen 
Voor U, mijn Heer ..... . 

..... Gij naamt mij aan. 

'Dampit. A. Palmers. 

VAN EEN BEROEMDEN NATUURONDER
ZOEKER, DIE DEN BIJBEL 

LIEFHAD. 

EEN van de berocmdste namuronderzoekers, 
die ooit geleefd beeft, was de groote 

Zweedsche botanicus Professor Karel Linnea, die 
in Januari 1778 op den leeftijd van een en zeventig 
jaar te Upsala overlt:den is. Hij was echter 
ook een overtuigd Christen en een warme vriend 
van de He1lige Schrift. De Bijbel was voor 
hem bet Woord van God en z'n !even Jang heeft 
hij hem als zoodanig beschouwd en vereerd. 

Reeds als jongen wa~ Linnea een liefhebber 
van bloemen en hield z1ch in z'n vrijcn tijd 
met die mooie, bloeiende vriendinnen bezig. 
Eens kwam z'n moeder tot de ontdekking dat 
hij haar Bijbel gebruikte om bloemen in te dro
gen. Ze was daarovcr bedroefd en verweet bet 
hem op de haar eigen, zachte manier. 

Ze zei: .,M'n lieve jongen, je moet die plan
ten en bloemen niet in mijn mooien Bijbel leg
gen. Het is zonde, dat heilige Boek zoo te 
bederven." 

De kleine antwoordde: ,,0, moeder, vergeef 
me als 't u belieft, maar dit zijn de mooiste 
blotmen, die ik ooit gezien heb: daarom wilde 
ik ze ook zoo goed mogelijk bewaren. Ik heh 
u en vader dikwijls hooren zeggen, dat de Bij
bel bet Boek des !evens is en als ik nu deze 
mooie bloemen tusschen de bladen van dat 
levensboek leg, dan zullen ze zeker hun mooie 
kleur behouden en door den Bijbel zullen ze 
eeuwig frisch blijven." De vrome moeder trachtte 
nu haar zoontje z'n vergissing duidelijk te maken 
en ried hem adn, vlijtig den· Bijbel te lezen, 
opdat het goede zaad in z'n hart zou opgaan. 
,,Maar ik vrees." zei ze, ,.dat je te veel van 
die bloemen houdt dan dat je zoudt vragen en 
zoeken naar de bloemen die bevochtigd zijn 
door de tranen van Gethsemane." 

.,0, neen, moeder, ik zal nooit m'n Bijbel 
vergeten. Maar als ik bloemen zie, dan denk ik : 
Waarom laat God deze koude, vochtige aarde 
zulke mooie, veelkleurige dingen voortbrengen? 
Is bet niet om ons door den schoonen aanblik er 
van gelukkig te maken? En dan is het me, alsof 
de bloemen met bun zoete lippen zeggen : Zie 
ons aan en denk er aan, hoe goed God is ! " 

De later zoo groot en geleerd geworden na
tuurkundige heeft nooit vergeten, wat hij destijds 
aan zijn moeder beloofde. 

S T R IJ D K R E E T 
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MOEDERSDAG is feitelijk een uitbrei-
ding of aanvulling van een oud Engelsch 

gebruik om op Midden-lente-Zondag z'n oudcrs 
te gaan bezoeken. Het werd genoemd .. een 
gebruik om z'n ouders, en in 't bijzonder z'n 
moeder te gaan bezoeken, en een klein gescbenk 
te brengen, zooals gebak of een andere klei
nigheid." 

Een jongmensch, die deze liefdeplicht ging 
-vervullen, heette dan te gaan .. moederen"; van
daar den naam ,,Moederdag". 

Als gedenkdag, werd de Moedersdag, eerst op 
kleine schaal, ingesteld door Miss Anna Jarvis, 
van Philadelphia, doch naderhand werd de be
weging aangekweekt en uitgebreid door een 
organisatie, waarvan Miss Jarvis het hoofd was 
en die bekend stood onder den naam van Moc
dersdag Internationale Vereeniging. 

In 1914 werd door den Senaat der Vereenig
de Staten een besluit afgekondigd dat elk jaar 
de Moedersdag gehouden zou worden ; op <lien 
dag wordt verwacht dat ieder een witten bloem 
zal dragen, bij voorkeur een witten anjelier, 
een embleem, gekozen door de stichteres van 
den Moedersdag. 

Jammer echter, dat er niet genoeg anjelieren 
gekweekt worden om zelfs een duizendste van 

W ANNEER we de edelste verhouding tus
schen moeder en kind willen beschrij

ven, worden onwillekeurig ooze blikken gericht 
op Jezus, bet Volmaakte Voorbeeld in alle dingen. 

Hij leefde bet !even van et>n volmaakten 
jongen, en zal zeker Zijn tehuis tot de meest 
gelukkige woning gemaakt hebben door Zijn 
liefdevolle samenwerking met Jozef en Maria. 

Maar het is in de laatste momenten van bet 
!even van onzen Heiland, dat er een licht te
ruggekaatst wordt op al Zijn verhoudingc:n tot 
Zijn moeder. Van de zielsangst aan het kruis 
wendt Zijn gedachte zich tot haar, denkt Hij 
aan haar tegenwoordige vertroosting en haar 
toekomstig welzijn. Op bet moment dat Hij 
wist, dat ze niets meer kon verdragen, droeg 
Hij haar op aan de teedcre zorgen van Johan
nes, zeggende: .. Zoon, zie uw moeder". Het 
was Zijn laatste verzoek: .,Zorg voor Mijn 
moeder." 

Helaas is· er tegenwoordig menige moeder, 
die door haar zoon vergeten wordt. Het kost 
zelfs te veel moeite om aan haar te schrijven. 
Zijn aandacht wordt zoo in beslag genomen 
met de zorg en de vreugden van het nieuwe 
tehuis, dat hij gevormd heeft, dat er geen plaats 

bet aantal benoodigde bloemen te kunnen ver
strekken, want om daar volkomen in te kunnen 
voorzien, zouden alle kweekers de capaciteiten 
van hun warme kassen wel moeten verdriedub
belen en zich dan alleen toeleggen op de pro
ductie van witte anjelieren voor dezen eenen 
dag, iets wat geheel en al onmogelijk is wan
neer men bedenk t, dat een gezonde, krachtige 
anjerplant, gedurende haar bloeitijd - acht 
maanden - slechts van zestien tot twee-en
twintig bloemen kan voortbrengen. 

Derhalve worden al erlei witte bloemen ge
dragen door hen, die hun moeder nog bezitten 
en roode anjelieren of andere gekleurde bloemen 
door kinderen wier moeder reeds gestorven is. 

De juiste viering van den Moedersdag zal de 
kinderen in 't bijzonder helpen denken aan wat 
zij aan moeder te danken liebben. 

Kinderen )even in zoo dichte nabijheid van 
moeder, dat het menigmaal gebeurt dat ze min
der haar liefde en toewijding opmerken als 
de kleine prikkelbaarheden van haar geest, die 
vaak juist voorkomen uit bet feit, d<it zij zoo
veel te doen heett. Oit zou heel wat verholpen 
kunnen worden als iedere jongen en ieder meisje 
wat meer nadacht. Ieder kind behoort zijn of 
haar moeder te waardeeren. 

meer is voor de vrouw, aan wie hij alles te 
danken heeft. 

Christus leerde tot het laatste toe door Zijn 
voorbeeld om liefdevol, teeder en trouw voor 
Zijn moeder te zorgen. 

Hij heeft de standaard aangegeven voor 
iederen manlijken jongen en ieder verstandig, 
ernstig man. In de kinderjaren zegt Zijn voor
beeld .,Wees Uw moeder onderdanig" en in 
latere dagen als de dood een van u komt na
deren, wees dan trouw aan haar tot het einde 
toe. Wees de liefde eener moeder waardig, die 
liefde, die volkomen onbaatzuchtig is, die u 
niets terugvraagt en juist daarom het edelste 
verdient, wat ge maar te schenken hebt. 

Zorg voor haar en wees haar beste vriend, 
zooals zij het eenmaal voor u deed en was. 
Laat uw kracht haar beschermen, ontzeg u 
desnoods iets om ha rent wil, en laat haar de 
vreugde smaken, die de moeder van onzen Heer 
nooit heeft behoeven te ontberen, zelfs in bet 
lijden, dat ze te verduren had op Golgotha, dat 
de liefde van haar Zoon tot het einde toe naar 
haar uitging. 

Oit oehooren de lessen te zijn, die de Moe
dersdag ons alien leert. 

MORDERSDAGVIERING DOOR VOLWASSENEN. 11 
Volwassenen zullen, indien hun Moeder nog in !even en bereikbaar is, dezen dag spe

ciaal trachten haar vreugde te bereiden, haar zoo mogelijk ontlasten van huiselijke bezig
heden, haar bezoeken en witte bloemen geven. Verhinderen afstanden dit, clan zullen zij 
schikkingen maken, dat dit door bloedverwanten of vrienden geschiedt, en een brief schrij
ven, welken Mo£der op dien dag zal ontvangen. Is Moeder reeds heengegaan, dan brengt 
men bloemen op haar graf, of zorgt ervoor dat dit gedaan wordt. Ook draagt men dan 

IL'.:'·='~,::d•nk•n aan Mo•d«, di• v« af J,, of md• naac den H•m<l i• gegaan, :J 
Opening 

School te 

Pekalongan. 

De opening der 
Nieuwe School te 
Pekalongan vond 
om 12 uur 's mid
dags in tegen
woordigheid van 
den Resident, 
locoburgemeester, 
regent, assistent
resident, en vele 
andere genoodig
den plaats onder 
leiding van Kom
mandant Palstra, 
bijgestaan door 
Brigadier Palstra 
en eenige andere 
Officieren. 

Na een kort inleidingswoord door Luitenant 
Volharden, den B. O. van bet Korps sprak 
Kommandant Palstra enkele woordea omtrent 
het doel van de oprichting van deze school. 
en dankte ook den Resident, den loco-burge
meester en verdere autoriteiten die van hun 
belangstelling blijk hadden gegeven, waarna aan 
den Resident het verzoek werd gedaan de 
school voor geopend te willen verklaren. 

Resident Popelier knipte het lint door, waar
mede de openingsplechtigheid onder gejuich 
van onderwijzers en kinderen werd verricht. 
Vervolgens werd bet gebouw bezichtigd. 

Daarna sprak de Resident zijn gelukwenschea 
uit dat deze school geopend is, vooral waar 
gebleken is dat de kleinere beurzen behoefte 
hebben aan dergelijke scholen. Brigadier Palstra 
dankte den Resident voor zijn goede wenschen, 
en verzocht den loco-burgemeester bet woord 
te willen nemen. Sprekende over hoog te waar
deeren werk van het Leger des Heils dat in 
Nederlandsch-Indie wordt verricht op geestelijk 

en maatschappelijk gebied, zeide de Burge
meester met ~enoegen te hebben waargenomen 
dat ook te Pekalon~an in het oprichten van 
deze school w~er blijk gegeven was van den 
verdienstelijken arbeid van het Leger. De toe
loop van het aantal leerlingen, nu reeds meer 
dan 100, wettigde de overtuis:iiag dat de nieuwe 
school een goede toekomst tegemoet gaat. 

Daarna sprak de Regent die van meening 
was dat de school in een dringende plaatselijke 
behoefte voorziet. Ook door den Kapitein der 
Chineezen werden gelukwenschen aangeboden 
voor het succes van de school. 

Ten slotte richtte de Oivisie-Officier, Briga
dier Palstra, enkele woorden tot de onderwijzers 
en kinderen, waarna hij den zegen Gods af
smeek te over deze school en alien die daaraan 
dee! zullen nemen. Met dank aan alien die 
van hun belangstelling blijk hadden gegeven 
werd dit prettig, succesvol samenzijn gesloten. 
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KRIJGSKLANKEN VAN VERRE 
FRONTEN. 

Nieuwe Territorie. Het nieuwste territorie 
van het Leger, waarvan Lt. Kolonel en Mevrouw 
Moffat de Leiders zijn geworden, omvat Rhodesia 
en Bechuanaland, een oppervlakte van half 
Britsch-lndie ongeveer. Ze hebben er we! de 
ruimte I 

Dr. Arthur Swain. Aanvankelijk aangestdd 
voor China, werden Dr. en Mevrouw Swain 
later overgeplaatst naar Britsch-Iod1e, waar zij 
eenige jaren met de grootste toewijding het beheer 
voerden over ons .. Emery" Hospitaal te Anand. 
In de vaarwehneetings, bezocht door menschen 
van alle1 lei rassen en landaarden, vertelde de 
Dokter o.a. dat de grondoorzaak van zijn arbeid 
in Anand was geweest, dat hij als jongen van 
twaalf jaar, toen hij in de leer was bij een 
apotheker, de geschiedenis had gelezen van 
Hudson Taylor, die van een dergelijke positie 
was opgeklommen tot medisch zendeling in China. 

.. Ik nam", aldus Dr. Swain, .. een kaartje en 
schreef daarop .. WAT GOD HEEFT GEDAAN, 
KAN GOD WEER DOEN."" 

Het is te begrijpen, dat China zulk een groote 
plaats in zijn hart had. 

Terug naar zijn oude dorp. Kommandant 
Yamamuro van Japan bezocht laatst Ashimori, 
het plaatsje waar hij van zijn 9e tot zijn I Se 
jaar in een pandhuis was grootgebradit. Een 
klein dorp maar. Het hoofd der gemeente kwam 
den Kommandant met zijn auto van Okoyama 
halen. Er zijn slechts 500 huizen in Ash imori 
maar in de namiddagsamenkomst waren 500 
jonge menschen bijeen en 's avonds 800 vol
wassenen ! Bovendien zochten nog zeven en 
veertig menschen het heil in Christus Jezus. --w ordt nu verstandiger I Ergste dronkaard 
van Nogueira (Brazille) is bekeerd geworden in 
Lcgcrzaal, en heeft sindsdien geen alcohol meer 
aangeraakt. Een vriend zei: .. Ben je nu ook 
al gek geworden met die Heilssoldaten" waarop 
hij antwoordde : Neen, m'n waarde ; gek was 
ik. toen ik iederen cent besteedde aan den drank, 
mijn gezin mishandelde en zoomeer, maar nu 
begin ik verstandiger te worden, sinds ik Heils
soldaat ben." 

De kroeg zijn kerk ! GetuigPnis van een 
bekeerden dronkaard : .. Een paar weken geleden 
nog maar was ik een ellendig mensch. De kroeg 
was m'n kerk, waar ik dagelijks mijn offers bracht 
aan den god, dien ik zoo trouw aanbad - Al
cohol ! Ik bleef in de kroeg zitten, zoolang ik 
geld had; als 't op was strompelde ik de straten 
door - vaak nog achternagezeten door depolitie I 
Geen thuis. Sliep als cen dier buiten op het 
land. Maar God zij geloofd ! Hij vergat mij 
niet, zond het Leger, dat mij den weg der zalig
heid wees. Ik ben nu een nieuwgeboren schep
sel, gered van mijn zonden en slechtheid. Hij 
Die mij redde, kan ook u redden, wie ge ook zijt.': 

'n Blauw oog. Momenteel veel vervolging 
in Letland en Estland. Ruwe klanten maken 't 
den Heilssoldaten zoowel op straat als in de 
zalen moeilijk. Een veertigtal jongelui drong 
onlangs een meeting binnen, vie! den deursergeant 
aan en gaf hem een opstopper, dat hij er 'n 
blauw oog van kreeg Elders werden in een 
bijeenkomst twee kraaien losgelaten om de orde 
te verstoren. Maar . . . het werk gaat voort, 
en zielen worden gered ! Halleluja ! 

Bijde opening van een nieuwe melaatschen
;nrichting, welke in Januari j. !. door den staat 
Cochin-China aan het beheer van het Leger 
des Heils werd overgedrcgen, sprak Lt. Kolo
nel Pritchard, afgevaardigde van den Gouverneur
Generaal in warme woorden zijn Iof uit over 
der Legerarheid onder de melaatschen in Britsch
Indie. Tevens maakte hij in zijn rede melding 
van het werk in onze Lepra-Kolonies in Ne
derlandseh Oost-Indie. De nieuwe inrichting 
bevat plaats voor 200 patienten. 

HET: LIEFELIJKSTE TER WERELD. 

ER is een geschiedenis, die zegt, dat een 
engel eens den heme! verliet en naar 

ooze wereld toe kwam. Hij doolde door velden 
en steden, aanschouwde schoone natuur-taferee
len en kunstwerken, en bij zons-ondcrgang spreid
de hij zijn gouden vleugelen uit en zei: .. Ik 
moet terugkeeren naar de wereld des lichts. 
maar ik zal enkele herinneringen aan mijn be
zoek bier meenemen. Hoe schoon en zoet van 
geur zijn deze bloemen I Ik zal er een bouquet 
van plukken en ze meenemen". 

Hij passeerde een boerenwoning en zag, door 
bet open venster, een blozend kindje, dat van 
z'n wiegje uit Moeder toelachte, en hij zei: 
.. De glimlach van dat kindje is mooier dan deze 
rozen. Oien neem ik ook mee". 

Maar terwijl hij dat zei, keek hij achter de 
wieg en zag daar de moeder, die haar liefde 
uitgoot als een fontein. terwijl ze zich bukte 
om haar kleine goedennacht te kusscn. ..0, .. zei 
de engel, .,die moederliefde is het mooiste, dat 
ik op de wereld gezien heb, die zal ik ook 
meenemen''. 

Met deze drie schatten zweefde hij naar de 
paarlenpoort, maar voordat hij daar binnen 
ging, besloot hij z'n herinneringen nog eens 
te inspeeteeren. Tot zijn verbazing waren de 
bloemen verlept, zoodat er niets moois meer aan 
was, de glimlach van het kindje was in een 
pruiltrek veranderd, maar de moederliefde had al 
haar schoonheid en frischheid behouden. Hij 
wierp de verlepte rozen van zich en verwijderde 
den glimlach. Toen zweefde hij de poort binnen 
en werd verwelkomd door de engelcn des he
mels, die zich om hem been verzamelden om te 
zien, wat hij van zijn lange reis had meege
bracht. 

.,Hier heb ik," zei hij, ,,bet eenige dat op de 
wereld zijn frischheid en schoonheid bewaart 
op de gansche reis ten heme!. Het lieflljkste 
en schoonste ter wereld is de liefde van een 
moeder." 

Had die engel geen gelijk ? 
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OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN. 

Bevorderingen: 

Van Ensign tot Adjudant: 
I. Anderson 
M. Karrenbe!d 
A. van Oudheusden 
E. Stapleton 
S. Tanihatu 

Van Luitenant tot Kapitein: 

S. Loemioe. 
S. Volharden. 
Van Kadet tot Kadet-Luitenant: 

B. Barani, £. Davies, M. de Graaf, D. Hans, 
M. Hans, C. Kappers, I. Kasmin, W. Kolo.m· 
poi, M. Latuasan, J. Lapi, L. Leimena, L. Ltm
ba, Opi, Rasilah, R. Rattu, J. Rigo, ]. Ros
kam, B. Saito, M. Steenhuizen, M. Tenda, 
G. Tondaju, J. Wattimena, A. Zitter. 

Aanstellingen: 
Kommandeur E. Ingham Ojokja Kinderhuis 

(In bev.) 
Kapitein N. Hansen Hoofdkwartier (Koll. Dept.) 
Kapitein S. Loemioe Ojokja Kinderhuis. 
Kdt-Kapitein A. Knappert Semarang (In bev.) 
Kdt-Luit. A. Knappert Semarang Ooglijders-Hosp. 
Luitenant J. Latuperissa Rernbang. 

Celebes: 
Kadet"Luitenants B. Barani, M. Kolompoi, J. 
Lapi, R.. Rattu, J. Rigo, B. Saito, G. Tondaju. 

Java: 

Kdt-Luit. 

" 
" 

" 

E. Davies W eltevreden Meisjeshuis. 
M. de Graaf Batavia Korps. 
D. Hans Ojokja Kinderhuis. 
M. Hans Semarang Meisjeshuis. 
C. Kappers Hoofdkwartier. 
I. Kasmin Solo Mil.-Tehuis. 
M. Latuasan Batavia Korps. 
L. Leimena Java Divisie- H.K. 
L. Limba Soerabaja Wm. Booth 

Vrouwen en Kinderziekenbuis. 
Opi Sapoeran (Assist.) 
R.asilah Sapoeran (Assist.) 
J. Roskam Bandoeng Kinderhuis. 
M. Steenhuizen Malang. 
J. W attimena Bandoeng III. 
A. Zider Semarang Korps. 

Sumatra: 

Kdt-Luitenant M. 7 enda Koendoer Lepra
Kolonie. 

Bandoeng 27 Juli 1931. 

W. PALSTRA. 
Kommandant. 

WIJ ZOEKEN: 

SALOMON SALOMONS (A. 78) - zich ook noemende 
Otto Salomon, - geboren te Amsterdam 1886, Nederlander. 
beroep koopman. vertoefde in 1906 te Soerabaja. is na dim 
in. Nederland geweest en vertrok weder in 1910. Was in 
1927 ingeschreven In h,t Bevolkingsregister van Soerabaja 
en vertrok op I Juli 1927 naar Soekaboemi. alwaar niet 
ingcschrcven. 

Broer in Nederland wenscht met hem in contact te komen. 

N. B. Degenen. die inlichtingen over bovengenoemden persoon 
kunoen verstrekken worden vrlendelijk ultgenoodigd deze 
schrlftelijk ter kennis te brengen van : 

Kommandant W. PALSTRA. 
Opsporings-Departement 

Javastraat 16 
Bandoeng. 

ONZE 

VII. 

Adjudante J\. Both. 

0 N Z E Oivisie-Secretaresse 
van de Midden Celebes Di

visie werd bekeerd, toen ze nog 
een schoolmeisje was. Een schoolvriendinnetje 
was daartoe bet middel. Haar !even, hoe jong ze 
ook was, toonde dat zij werkelijk God lief had. 

Eerst ondervond de Adjudante veel tegen
stand van de zijde van haar famille. Zoo her
innert zij zich o. a. levendig, hoe haar eerste 
Hallelujahoed, cent voor cent bij elkander 
gespaard, dien zij vol blijdschap aan haar 
rnoeder liet zien, door deze gegrepen en in 
haar boosheid verbrand werd, waar onze 
jeugdige Heilssoldate zelf bij stond. ..lk hen 
nog altijd dankbaar'', zegt de Adjudante, ,,dat 
God mij hielp om niet boos te worden. Geen 
jaar later kreeg ik echter een nieuwen hoed, 
door moeder zelf besteld aan bet Hoofdkwar
tler ; wellicht had zlj er toch veel spijt van." 
Van dien tijd af was het met den tegenstand 
thuis afgeloopen. 

Toen zij achttien jaar was, deed zij voor bet 
eerst aanvraag om Kandidaat te worden. Ver
zekerd van haar roeping, was bet een groote 
teleurstelling toen zij afgekeurd werd. Toch 
geloofde zij vast, dat zij nog eenmaal Officier 
zou Worden. Lang moest zij echter geduld 
hebben : eerst acht jaren later openden zich de 
Kweekschooldeuren voor haar. 't Was, terwijl 
zij in een Ziekenhuls was, dat zij zich - voor 
de vierde maal - Kandidaat stelde. Kort daarop 
werd ze ziek en begon zelf te twijfelen of ooit 
haar wensch in vervulling zou komen, toen 
op zekeren dag een brief kwam van bet Hoofd-

S T R IJ D K R E E T 

Onze Leiders op bun afscbeidstournee. 

De Kommandants hebben zoowel in Midden
Java als in de steden Soerabaja, Semarang, 
Weltevreden en Bandoeng buitengewoon heer
lijke vaarwelbijeenkomsten gehad, die ongetwij
feld Jang in hun herinnering zullen voortleven. 

Verschillende autoriteiten zoowel uit de 
kringen van het Binnenlandsch Bestuur, als het 
kerkelijk !even, den Dienst van den Volksge
zondheid als andere lichamen vertegenwoordi
gend, spraken onzen scheidenden Leiders vrien
delijke woorden toe. Men leze daaromtrent de 
uitvoerige rapporten in dit blad. 

Bij Z. E. den Gouverneur-Generaal. 

Te W eltevreden zijnde, heeft Z. E. de Gou
verneur-Generaal onze Kommandants de eer 
aangedaan, hen uit te noodigen bet noenmaal 
ten Paleize te gebruiken. Met veel belangstelling 
informeerde Z. E. naar verschillendevertakkingen 
van onzen Legerarbeid, terwijl freule de Graeff 
zich voor het gezelschap, inzonderheid voor 
Mevrouw Pa!stra, een allerminzaamste gast
vrouwe betoonde. 

Deze onderscheiding voor onze Leiders moet 
tevens een bemoediging zijn voor al onze Of
ficieren en Heilssoldaten in on"ze gewesten, want 
daaruit spreekt toch ook immers de waardee· 
ring van onzen Landvoogd voor den arbeid 
van ons geliefd Leger ! 

Een alleraardigst moment. 

Het was een rnooi moment in de schoone 
bijeenkomst te W eltevreden, toen de Gouverneur 
van West-Java, de Heer Hartelust, onzen Kom
mandant het Officierskruis der Oranje-Nassau 
Orde op de borst speldde. En de woorden, 
door Zijn Hoogedelgestr., die zich steeds een 
warm vriend van oris werk betoonde, gespro
ken, maakten op onze Leiders diepen indruk. 

Kommandant en Mevrouw de Groot. 

Onze nieuwe Leiders, Kommandant en Me
vrouw de Groot, zullen D. V. op 20 Augustus 
a.s. te Priok arriveeren. Hun wacht een hartelijk 
welkom,' maar daarover volgende maand meer. lk 
heb een schrijven van den Kommandant ont
vangen, waarin hij mij o. m. verzoekt, alle 
oudere Officieren inzonderheid zijn groeten over 
te brengen en alien de verzekering te geven, 
dat hlj naar bet schoone Insulinde komt met 
zijn geheele hart, verlangende, dat ook deze 
periode van dienst in N. 0. I. er een van grooten 
zegen en voorspoed wezen za!. 

Lt. Commissioner Palmer t. 
Wlj ontvingen het ontstellende bericht, dat 

Lt. Commissioner Palmer, die in 1928 ons laar
lijksch Congres leidde en de inspectie-tournee 
in ons Territorie maakte, plotseling is bevorderd 
tot Heerlijkheid. 

Zoo een voor een leggen de oudere strijders 
het zwaard neder, om dit te ruilen voor den 
palrntak en kroon der overwinning. God helpe 
ons alien, ook u, mijn lezer, om bereid te zijn, 
a!s die dag voor ons aanbreekt. 

Luitenante Knappert. 

Wij roepen Luitenante Knappert, de jongste 
versterking van ons Officierskorps, een hartelijk 
welkom in N. 0. I. toe. Op 29 Juli is zij te 
Tandjong Priok aangekomen en op den vol· 
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kwartier met de vraag, of zij bereld 
was voor dienst in Nederlandsch
lndie, indien men haar aannam voor 
den eerstvolgenden Cursus. Haar 
gevoelens zijn niet te beschrijven, 
toen zij antwoorden moest, dat zij 
nu niet in staat was te komen. 

Geheel onverwachts kwam echter haar kans. 
In het Moederhuis te Rotterdam werden al de 
baby's ziek, eveneens de Officier, die voor ze 
moest zorgen. Een verpleegster was noodig en 
wijlen Lt. Kolonel Gi.igelmann schreef haar, indien 
zij er nog over dacht om in het Leger te arbei
den, dit baar kans was, maar zij moest spoedig 
komen. Onmiddellijk ontslag nemend uit het 
hospitaal. waar zij werkte, was zij drie weken 
later in het Moederhuis. Na drie maanden ging 
zij arbeiden_ in den Centralen Achterbuurtspost 
in Amsterdam, van waar zij na tien maanden 
in op lei ding ging naar de K weekschool. 

Na afloop van haar Kweekschooltijd, arbeidde 
zij wederom twee jaar in de achterbuurten van 
Amsterdam, voornamelijk in de z. g. Jodenbuurt. 
Op dezen tijd ziet zij nog met veel vreugde 
terug. 

Daarna kwam zij naar Indie. Haar Indische 
jaren tellen vele gezegende diensten in den 
arbeid onder kinderen en jonge meisjes, alsook 
onder de melaatschen en andere patienten in 
onze lnrichtingen op Java. Vanuit baar tegen
woordige aanstelling, in het hartje van Celebes, 
komt haar blijmoedige getuigenis tot ons over: 
,,Mijn ervaring is, dat wanneer wij onszelf aan 
den Heer geven, Hij Zichzelven aan ons geeft 
in al Zijn heerlijkheid en kracht." 

Geve God haar nog vele jaren te mogen 
voortgaan tot zegen van velen, grooten en 
kleinen, en blanken en bruinen. 

genden dag doorgereisd naar Semarang, waar 
zij in bet Ooglijders-Hospitaal werkzaam zal zijn. 

Kommandeure Krusebwitz. 

Wij hebben een prettigen brief van Kom
mandeure Kruschwitz ontvangen, waarin zij ons 
vertelt van de gezegende verlofdagen, temidden 
van haar familiekring doorgebracht. Zij spreekt 
over de schoonheid Gods in de natuur, van de 
appelen-, peren,- kersen- en perz.ikebloesems en 
de schoone bloemen, bij het ontwaken der lente 
aanschouwd, maar wijdt een belangrijk gedee te 
van haar schrijven aan de gezegende Officiers· 
samenkomsten, die zij met Generaal en Mevrouw 
Higgins in New York en Boston mocht bijwonen, 
en waarin Gods Geest zich zoo machtig kwam 
openbaren. Haar verlof loopt nu ten einde en 
begin Augustus hopen wij haar weder in ons 
midden welkom te heeten. 

Jan William Jansen. 

Oat is de naam van den jongen, aan Ensings 
Jansen-Ruijsink van Solo, geschonken. Het spreekt 
vanzelf, dat de ouders erg gelukkig zijn met bun 
jongsten zoon ! Gelukwenschen, Ensigns, en 
moge God uw jongen doen opgroeien tot een 
dappere strijdcr in de rangen van ons Leger, een, 
die de Ruijsink-traditie zal helpcn hoog houden ! 

Douglas Stuart Bridson. 

En dat is de ,,son and heir" van de Staf
kapiteins Bridson, die gekomen is om bet !even 
van zijn ouders met groote vreugde te vervullen. 
lk heb nog geen kennis gemaakt met Douglas 
Stuart, maar zij, die het weten kunnen, zeggen 
dat het een heele lieve jongen is, bet evenbeeld 
van zijn vader, die natuurlijk erg trotsch op 
hem is. Moeder en kind maken bet we!. en 
moge Gods onmisbare zegen op dat lieve drietal 
rusten. 

V riendelijk I 
,,Wilt u we! zoo goed zijn, deze kleine bij

drage te aanvaarden om U w mooie werk vooruit 
te helpen ?" was de inhoud van een vriendelijk 
briefje, waarbij f 10.- was ingesloten. 

Gaarne ! En mogen meerderen dit goede 
voorbeeld volgen. Den gever vriendelijk dank ! 

Gelukwenscben 
Wij wenschen Luitenante Loemioe en Lui· 

tenant Volharden geluk met bun bevordering 
tot den rang van Kapitein. Mogen zij in bun 
nieuwen rang ook nieuwe zegeningen brengen 
tot alien, groot en klein. 

Ensign Ramaker. 

Onze makker, Ensign Ramaker, die met zoo
veel toewijding en accuratesse en tot groote 
tevredenbeid van zijn Leiders tot nog toe de 
werkzaamheden verbonden aan den Reclassee
ringsarbeid en Regeerings-administratie verricht, 
is voor het vertrek van den Kommandant aan
gesteld als Secretaris voor Reclasseerings- en 
Regeeringszaken. Dit geeft grootere verantwoor· 
delijkheid waarvan de Ensign zich met Gods 
onmisbare hulp voorzeker getrouwelijk kwijten zal. 

Majoor Lebbink. 

Wij ontvingen bericbt van ons lnternationaal 
Hoofdkwartier dat Majoor Lebbink, onze Finan
cieel Secretaris op 13 Augustus a.s. te Am, 
sterdam in het huwelijk zal treden met Ensigne 
Veenendaal. 

God geve Zijn onmisbaren zegen op deze 
verbintenis. 

Meerdere buwelijksklokken luiden. 

Op 9 September a. s. hopen onze makkers, 
de Kapiteins Greenwood en Mason te Ojokja 
door den Algemeen Secretaris in den echt te 
worden verbonden, terwijl op 15 September bet 
huwelijk zal worden voltrokken tusschen de 
Kapiteins Broberg en Fredriksen. Veel zegen, 
lieve kameraden en moge Uw geluk en nuttig· 
heid door deze verbintenis grootelijks verhoogd 
word en. 

Uitzending van de Kadetten. 

Oat was op Donderdag 23 Juli een glorierijke 
avond ! De eerste cursus kadetten die in onze 
nieuwe Kweekschool zijn opgeleid, werden door 
onzen Kommaodant tot Kadet-Officieren bevor
derd en uitgezonden naar hun onderscheidene 
aanstellingen. Het uitvoerig rapport omtrent 
deze meeting zal den belangstellenden er vol
geode maand meer van vertellen. Gods beste en 
rijkste zegen zij dezen 25 joogen strijders van 
barte toegewenscht op bun verderen levensbaan. 

Terug naar Celebes. 

Kommandeure Roslund gaat D.V. op 6 Augus
tus a.s. terug naar Celebes en zal dan tevens 
de 7 Kadet-Officieren, die voor dat dee! van 
ons arbeidsveld zijn aangesteld, daarheen bege
leiden. 
· Deze jonge Celebes-Officieren maken eerst 

nog een kleine tournee in Java, onder leidtng 
van Adjudante Kyle, waarbij zij de plaatsen 
W eltevreden, Pekalongan, Semarang en Soera
baja bezoeken. Verzuim niet hun bijeenkomst 
bij te wonen, als gij daartoe in de gelegenheid 
Zijt. 

De J. L. Week. 

Een bijzondere week in Augustus wordt ge· 
wijd aan de belangen der jeugd. Ooze T. J. L. S. 
Stafkapiteine Neddermeyer is druk in de weer 
om alles zoo goed mogelijk te doen slagen. Op 
Zondag 9 Augustus is het Moedersdag en op 
Zondag 16 Augustus J. L. Zondag. Men zie 

TELEGRAF_ISCH BERICHT. 
Het W etsontwerp aangenomen in bet 

Hoogerhuis. -·-
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Het besluit van het Comite in het Hoo-
gerhuis luidt heden als volgt: 

De Memorie van Toelichting was over
tuigend. Het Comite wenscht bij de 
bekendmaking barer beslissing de vol
gende verklaring af te leggen : 

Volgens hun meening hadden de pro
motors geen andere keuze dan bij wets
ontwerp voort te gaan. 

Het on twerp heeft niet te doen met en 
heeft geen invloed, hetzij direct of in
direct, op de Legerbeginselen, zooals die 
vastgelegd zijn bij de Stichtingsacte van 
1878. 

Het ontwerp voorziet in geenerlei maat
regel van het Britsche Parlement ter 
controle van de constitutie, organisatie, 
discipline en leerstellingen van het Leger 
des tteils. 

Het ontwerp bevat geenerlei clausule 
van inmeuging, hetzij direct of indirect, 
met de constitutie van de organisatit: het 
Leger des Heils in eenig land buiten 
Groot-BriHannie en Noord .Jerland. 

Comite hoopt door deze verklaring 
vrees en misverstand uit den weg te 
ruimen. 

Comite verklaart verder de aanwezig
heid van het ontwerp der tegenstanders 
op hoogen prijs te hebben gesteld. De 
oppositie der tegenpartij was het gevolg 
van hoo ~st conscientieuze motieven, en 
hun getrouwheid beide aan het Leger 
des Heils en hun Generaal was zeer op
vallend 

Eveneens is het Comite getroffen door 
het sterk tot uitdrukking komend ver
langen van den Generaal om dat te doen, 
wat het beste is voor het Leger des 
Heils. De trouw der tegenstanders eener
zijds en de toewijding van den Generaal 
anderzijds geven Comite vrijheid om te 
vertrouwen, dat nu deze aangelegenheid 
geregeld is, het Leger des Heils voort 
zal gaan als een aaneengesloten lichPam 
ter bevorderin~ van zijn grootschen 
arbeid. DE CHEF VAN DEN ST AF. 

verder de plaatselijke aankondigingen 0 laat 
ons toch alien de handen in elkander leggen en 
de harten doen samenstemmen om de jeugd van 
ons lndie voor Christus Jezus te winnen. 

Ons adres. 
Willen alle Officieren s.v.p. tot nadere or

ders al hun correspondentie voor bet Hoofd
kwartier adresseeren aan Lt. Kolonel Rawie, 
Algemeen Secretaris, Javastraai: 16, Ban
doeng. 

Een brief uit Zwitserland. 

Van den Heer J. Bosscha, uit Zwitserland, 
die zich als een oprecht vriend van onzen arbeid 
heeft doen kennen, ontving onze Kommandant 
onderstaand vriendelijk schrijven : 

,.Eene blijde verrassiog waren voor mijne 
vrouw en mij Uw schrijven van 5 Mei en het 
prachtige album, welke ons bier in ons tijdelijk 
verblijf voor de kuur in Nauheim nagezonden 
werden. 

Het album is een doelsprekend bewijs van den 
noesten vlijt waarmede door bet Leger des Heils 
in Nederlandsch-lndie zeer veel goeds tot stand 
gebracht wordt. Vee! succes daarmede wen
schen wij U toe." 

God zegene de familie Bosscha tot in lengte 
van dagen, voor al het goede, wat zij aan bun 
medemenschen betracbten. 

(Vervolg van pag. 4. Kol. 1.) 

De dag was ecbter nog niet geeindigd voor de 
Heilssoldaten en de kinderen. Om half-vijf ging 
de marsch vana1 de school door de drukke 
straten der stad naar de Aloen-aloen, waar aan 
een flinke schare menscben weer bet aloude 
verhaal verteld werd van een Heiland, Die red
den kan. Wat een genot de belangstelling te 
zien langs den weg, dat aardige groepje kinderen 
met bun vlaggetjes en zoo lustig de heilsliederen 
aan bet zingen, en daarachter f!inke rijen Heilssol
daten, Zusters en Broeders, alien zoo vreugde
vol en opgewekt. Voor de avondbijeenkomst 
was een groot aantal makkers en vrienden b1j 
elkaar gekomen om bet afscheidswoord van den 
Kommandaot te hooren. 

Aan Luitenant Volharden, den Bevelvoerend 
Officier, werd verzocht ook namens bet Korps 
eenige woorden ·tot den Leider te spreken. Door 
den Divisie-Officier, Brigadier Palstra, werd een 
Legervlag voor bet Korps aan den Vlag-Scrgeant 
overhandigd. De Brigadier schetste de betee
kenis van het Rood, Geel, Blauw van onze 
Vlag en in zielvolle woorden vermaande hij de 
Officieren en Soldaten van bet Korps deze 
hoog te houden, nooit in oneer te brengen. 
Het was een oogenblik, dat niet licht vergeten 
zal worden. 

En in denzelfden geest waren ook de woorden 
van den Kommandant, die aanhaalde wat de 
Heer zei : dat wij God moeten liefhebben met 
geheel ons hart, met geheel onze ziel. met geheel 
ooze kracht. Na dit woord kwamen enkele 
makkers om zich bij vernieuwing aan den Heer 
te wijden. 

Aan bet slot van <lit bijeenzijn beloofden wij 
God, met de nieuwe Vlag ontplooid, met elkander 
trouw te zullen blijven, totdat Hij ons roept naar 
bet Nieuwe Jeruzalem, waar wij elkander weer 
zullen ontmoeten rondom den troon om nooit 
weer van elkander te scheiden, en waar wij 
Hem al de lof en dankzegging en eer zullen 
aanbieden voor Zijn wonderbare liefde en genade. 

A. E. B. 
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DE KOMMANDANT VERGEZELD VAN 
DEN DIVISIE-OFFICIER NEEMT AFSCHEID 

VAN KORPSEN IN MIDDEN-JAVA. 

HEERLIJK is het om bij het Leger des H e ils 
te behooren. Zoo gevoelden de makkers 

ook, die wij aantroffen in de versc hillende 
plaatsen waar onze Kommandant geweest is om 
hen voor den laatsten keer toe te spreken. 

Eerst ging de reis naar Poerwor edjo, een 
van de oudste Korpsen in Nederlandsch-Indie. 
Wij behoeven niet te zeggen, dat de makkers 
blij waren dat de Kommandant een va n zijn 
laatste Zondagen in dit land aan hun Korps 
wilde wijden. Er was maar een minder prettige 
zijde, en dat was dat Mevrouw Palstra met 
mee tegenwoordig kon zijn. 

Zondagmorgen hadden wij heerlijke rustige 
oogenblikken waarin we herinnerd werden aan 
het feit, dat het hart met blijdschap vervuld is, 
wanneer wij den Heer Jezus zien. Zoo werd 
die vreugde vergeleken met het gev oel van 
verlichting wanneer de morgen aanbreekt, na 
een langen, bangen nacht, of wanneer de ziel 
die afgeweken is van het goede pad, weer 
terug keert. 

's Middags op de Aloen-aloen werd ons een 
schoone kans geboden om aan velen de bood
schap van redding en heil door Jezus Christus 
te brengen. 

De avond ~amenkomst was rijk aan afwisseling . 
Adjudante Wale, de B . 0 . nam gaarne de ge
legenheid aan om zoowel persoonlijk als namens 
bet Korps te danken voor al het vriendelijke 
en hulpvolle dat zij ontvangen had van den 
Kommandant en Mevrouw Palstra. 

De Brigadier, die als vanzelf spreekt, een 
belangrijk deel nam aan al deze samenkomsten, 
sprak ·ook zijn dank uit , dat de Kommandant 
steeds zooveel belangstelling had getoond in 
het werk der Korpsen, ook van Poerworedjo. 

Onze Leider nam teen bet woord, bewust 
van bet feit , dat dit wellicht de laatste kans 
zou zijn deze makkers te ontmoeten. En naar 
aanleiding van de woorden .,En alzoo is er 
blijdschap in den hemel over een zondaar, die 
zich bekeert", haalde hij verschillende gelijke
nissen aan, door den Heer Jezus Zelf gebruikt 
om te toonen welk een groote vreugde er zijn 
zou over zielen die ook dezen avond zich tot 
God wilden bekeeren. En er was vreugde, 
want er kwamen makkers om bij vernieuwing 
of voor 't eerst Hem hart en leven te geven. 

Den volgenden dag gingen wij naar Mage
Iang waar onze trouwe veteranen Majoor en 
en Mevrouw Scheffer den Kommandant en den 
D . O . begroetten. Na een heel mooie openlucht
samenkomst in den vooravond gingen wij naar 
de zaal van het Korps. Een aardig groepje van 
makkers, Heilssoldaten en vrienden waren opge
komen. Onze ~ude trouwe Sergeant de '.-retes 
spraic na"mens het Korps hun dank uit, dat de . 
Kommandant gekomen was. 

Wij mochten naar gevoelvolle woorden luiste
ren van Mevrouw Scheffer, die in haar herinnering 
aan onze Leiders nog veel verder terug kan gaan 
clan de vijf jaren dat ze hier geweest zijn. Zoo 
vertelde zij van de eerste dagen van strijd en over
winning en dankte God voor alles, dat door Zijn 
genade ook in het leven van de Kommandants tot 
zooveel zegen was geweest en tot voorbeeld van 
anderen. 

In zijn toespraak bracht de Kommandant ons 
in herinnering, dat wij rekening hebben af te 
leggen van de wijze. waarop wij ons !even heb
ben besteed, en de gedachte, dat dit de laatste 
gelegenheid was om voor de makkers van Ma
gelang te staan als Gods gezant, deed hem ge
voelen deze ernstige vraag ook aan zichzelf te 
moeten doen en tevens bij anderen op te brengen. 
Men gevoelde, dat deze woorden ingang vonden 
in de harten en wij dankten God dat ook hier 
Zijn Heilige Geest werkzaam was. 

De volgende plaats op het programma was 
Ambarawa ; zeker heeft de Kommandant zeer 
prettige herinneringen met zich medegenomen 
aan dit bezoek. In den vooravond werd een 
rijk-gezegende Officiersmeeting gehouden en om 
6 uur togen we er op uit naar de Openlucht
samenkomst. Kap1teins Mathews hebben bier een 
ruim arbeidsveld en het is duidet,!c., <lat zij zich 
thuis gevoelen ender hun volkje en dat zij de 
harten der menschen zullen winnen. 

's Avonds kwamen de makkers bijeen, ook 
van Bawen en den buitenpost, om de laatste 
samenkomst bij te wonen, waarin tevens een 
bijzondere plechtigheid plaats vend, want 
de Luitenants Doellah, in bevel van Korps 
Bawen, hadden den Kommandant verzocht 
bun zoontje van zes rnaanden aan den Heer te 
will en opdragen. Het was een plechtig oogenblikje; 
een mooie herinnering zal het zijn voor de 
Luitenants, en wij beamen het gebed van den 
Kommandant, dat Jeunesse mag opgroeien tot 
vreugde van zijn ouders en ten zegen voor 
velen in dit land. 

Ook werd aan enkele Officieren gelegenheid 
gegeven een woord te spreken, n. l Adjudante 
Lauter van Sapoeran, Kapitein Lomboan van 
Tanggoeng en Kapitein Mathews. Ten slotte 
luisterden wij naar de boodschap van den Kom
mandant naar aanleiding van hetgeen omtrent 
Jezus geschreven was. dat de menschen wach
tende waren op Hem en Hem met blijdscbap 
ontvingen. Blijde waren wij te zien, dat ook 
enkelen in deze samenkomst zich aan den Heer 

~{;~l.1'.C~ - . .. 
Met E\:en hartelijk .,tot wederz1ens zeide de 

Kommand.3nt vaarwel aan dit grol'pje trouwe 
strijders va.n het Nederlandsch-Indische Leger 
des Heils. 

Het bezoek a<.W Pekalongan droeg een zeer 
bijzonder karakter in verband met de Opening 
van de Nieuwe Sch0ol. 

Vervolg pag. 3, kol. 4. 
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toengan memoreerde. Ook door den Edelacht
baren Heer Bagchus, den Burgemeester van 
Semarang, en door den H eer J. A. de Noey, 
wd. Inspecteur van den D. V . G . werden zeer 
waardeerende woorden gesproken ten opzichte 
van den onvermoeiden en toegewijden a rbeid 
van Kommandant en Mevrouw P a lstra . V er
schillende zangnummers werden gl'geven door 
het zangkoor van het Meisjeshuis en het Ko rps 
te Semarang, al sook door het Kinderkoor v an 
het Ooglijdershospitaal. O nze welbekc-nde v rien
din , Mevrouw van Emmerik van de Witte Kruis 
Kolonie bij Salatiga bracht in herinnering dat 
zij 41 jaar geleden voor het eerst de Kommandants 
ontmoette ; zij voelde niet anders te kunnen doen 
clan God danken en verheerlijken voor de wonder
bare wijze waarop Hij Zijn zegen had laten 
rusten op den arbeid van de ' Kommandants 
gedurende al deze jaren. 

AFSCHEIDSTOURNEE 
VAN 

KOMMANDANT EN MEV ROUW PALSTRA. 

Soera baja. 

A llereerst stond de Heiligings-sa menkomst in 
het Europeesch Korps op het programma, 
w aar een buitengewoon treffende gebeurtl'nis 
plaats vend, want bet tweede zoontje v an de 
Kapiteins Palstra werc:l door den Kommandant 
ender de Legervlag aan God en het Leger des 
Heils opgedragen. Het deed zoo aangenaam aan 
en was ontroerend, den Kommandant en Me
vrouw Palstra op bet platform te zien staan, 
met den Brigadier naast zijn zoon, den Kapitein, 
tusschen hen in het tweejarige zoontje van de 
Kapiteins, en aan de andere zij va n den Kom
mandant Kapiteine Palstra met da t lieve kindje 
dat den naam draagt van onzen Kommandant. 

God de Heer was met ons. Wij voelden Zijn 
Geest. Oat Zijn zegen in ruime mate geduriglijk 
over de ouders en hun lieve k inderen moge 
rusten, is onze bede. 

's Middags werd een bijzondere samenkomst 
gehouden op de Leprozen-Kolonie te Semaroeng. 
Wat waren de patienten blij dat onze Leiders 
ook tijd hadden om hen te komen begroeten. 
Wij feliciteeren de Kolonie met het muziek
korps dat zoo aardig speelde. Door een van 
de iongste patienten, een meisje dat er keurig 
uitzag in haar Leger des Heils badjoe, werd 
met een lief kort toespraakje een mandje bloemen 
aan Mevrouw Palstra overhandigd als een blijk 
van dank van de parienten voor alles wat de 
Kommandants voor hen geweest zijn. Een der 
patienten sprak enkele hartelijke woorden, en 
zeidc o a. dat zij wisten wat bet was, buiten 
hulp te zoeken en ender de Legervlag lief
devolle hulp te hebben ervaren, ook dat de 
patienten ervan bewust waren dat zelfs wanneer 
de Kommandant op zijn kantoor zat op het 
Hoofdkwartier, dus mijlen ver verwijderd van 
hen, zijn hart bij de patienten was. Een mooie 
gedachte, en zeker we! waar. 

Gaarne luisterden de patienten naar enkele 
woorden van Mevrouw Palstra die vertelde 
zoo blij te zijn hen nog eens te ontmoeten. 
Aan 't slot zongen de patienten .. Oat ·s Heeren 
zegen op U daal", en bij het vallen van den 
avond klonk door de Kolooie de muziek van 
.,God zij met U tot ons wederzien". 

's Avonds kwam het Chioeesch Korps onder 
leiding van Kapiteins Mepham aan de beurt. 
!?~ ~~!:!:!~!:?k2!!!~t ~!:J 5!d2dt:!d1, "t.1~!)!"f!fg~ge:!:: ~!JBr 
een korte openluchtsamenkomst droeg ook een 
bijzonder kenmerk, want de Kommandant had 
de vreugde 3 Chineesche makkers als Soldaat 
van hl't Leger in te zegenen. Ook werd door enkele 
makkers een mooi Chineesch lied gezongen. 
Aan Ensign Motte en Ensign Ramaker werd 
gelegenheid gegeven een woord te spreken. 
Ten slotte nam de Kommandant het woord en 
bet ernstige en gewichtige van de gelegenheid 
beseffende, sprak hij als van hart tot hart ; 
heerlijk was het te zien dat een viertal van de 
aanwezigen vrijwillig bun hart aan den Heer 
gaven. 

Maandagavond hadden wij wat zeker we! 
beschouwd kan worden als een succesvolle 
afscheidssamenkomst, welke gehouden werd in 

UIT DEN JONGELIEDEN-STRIJD. 

Het doet ons genoegen te kunnen melden, dat 
in de onlangs gehouden zitting van den Korps• 
kadetten-Raad wederom een aantal flinke jonge 
Heilsstrijders zijn aangenomen als Korpskadetten . 
Het aantal K. K.'s hier in Nederlandscf,-Indie 
groeit en het is een verblijdend teeken dat onze 
jonge menschen met hart en ziel zich in den 
strijd werpen en al strijdende, geoefend wor
den in den heilskamp. Teen wij aan onze 
T. J. L. S. vroegen, hoe bet met de Korpskadetten 
over het algemeen stond, gaf zij een briefje van 
Adjudante Both ter inzage, waarin deze een 
kijkje geeft van wat al zoo de werkzaamheden 
dezer Brigade daarginds in Celebes zijn. 

.,Onze K. K.'s maken bet over bet algcmeen 
goed. In Gimpoe wordt het Korps nu geheel 
geleid (in den verloftijd van de Off1cierenl door 
de Korpskadetten, die twee aan twee de samen
komsten leiden. Onze jonge menschen zijr. voor 
bet meerendeel geboren predikers, en nemen 
gaarne dee! aan den strijd. 

de Loge . O nder de groote schare belangstel
lenden die opgekomen waren zijn ook te noe
men de Hoogedelgestr. H eer Halkema , Resident 
van Soerabaja , die den Gouverneur van Oost
Java vertegenwoordigde, de Loco-Burgemeester 
Mr. Van Gennep, n?mens den Burgemeester, 
en Ds. Kostelijk. Laatstgenoemde hield cen zeer 
sympathieke rede waarin hooge waardeering 
werd uitgesproken voor het werk van het Ll'ger 
des Heils en in dit verband ook voor het werk 
v an onze scheidende Leiders . Aan Majoor Stewart 
werd gelegenheid geschonken namens de zuster-
01ficieren en aan Adjudant Uijlings namens de 
mannelijke Officieren den Kommandants enkele 
woorden toe te spreken, en ook dezen getuig
den volgaarne van bun warmen dank en op
recbte erkentelijkheid voor alles wat de Kom 
mandants voor de Officieren en !eden van bet 
Leger des Heils zijn geweest, zoowel persoonlijk 
als ten opzichte van den steun en bemoediging 
telkenmale ondervonden in verband met het 
werk voor de menscben die aan onze zorg zijn 
toevertrouwd. 

Den volgenden dag werd er een bezoek ge
bracht aan het Hulp-Ziekenhuis te Toeren waar 
natuurlijk onze makkers Kommandeure Midteide 
en Ensigne Robinson erg blij wareo dat ook zij 
in hun verafgelegen post niet vergeten waren. 

Even te Malang aangekeerd en dan terug in 
Soerabaja, een samenkomst gehouden in Korps Ill 
waar eveneens door de B. 0 . 's Luitenants Tok 
en hun makkers een hartelijk afscheid aan de 
Kommandants werd gegeven. 

Semarang. 

Den volgenden dag had Semarang het voor
recht de Kommandants te begroeten. Eerst was 
de beurt aan de Kolonie voor zieke en behoeftige 
Inlanders te Boegangan. Wij hadden hier een 
prettige opgewekte samenkornst. Ja, dankbaar 
zijn ook de bewoners van deze Kolonie, voor 
de vriendelijke hulp van onze Leiders. Stafka
pitein Brandt, Kommandeure Liem Gick Nio 
en Ensigne Roos kregen een kans, namens Of
ficieren en patienten bun beste wenschen voor 
ooze Leiders uit te spreken. Het fluitmuziek
korps speelde een aardig stuk muziek . 

Donderdagmiddag werd eeo korte afscheids
ml'eting gehouden met patieoten en persooeel 
van bet Ooglijdershospitaal. Adjudant Schulz 
~~ -AdjuB~:;.t~ Se:-~a}e:!! g~~~~ !l!tiug z:c:l ·h~,.~ 
gevoelens van dank en Faardeering voor het
geen door onze Kommandants gedurende deze 
5 jaren voor de lnlandsche bevolking is gedaan . 
Aandachtig werd daarna geluisterd naar de 
woorden van den Kommandant. 

·s Avonds werd in de Loge de Openbare 
Afscheidsmeeting gehouden. Onder de genoo
digden die deze samenkomst bijwoonden bevon· 
den zicb de Gouverneur van Midden-Java, de 
Heer A . A. Neys en zijn echtgenoote. Door 
een sympathiek geboor wl'rd met veel belang
stelling geluisterd naar de toespraak van den 
Hoogedelgestr. Heer J. C. Brinks, den Res1dPnt 
van Semarang, die in 't bijzonder bet werk van 
den Kommandant in belang van de Kolonie te 
Boegangan en de Leprozen-Kolonie te Pelan-

De kinderen en 

J. L. Werkers van 

Bandoeng II badden 

vereenigd met die 

van Tjimahi een fij

nen picnic te Andir. 

Oat de Kommandants 

ook kwamen kijken 

en meegekiekt wer

den, verhoogde nog 

de feestvreugde ! 

Deze week zijn drie van de K. K.'s vertrokken 
naar Peso om opgeleid te worden als Goeroe's. 
Wij hebben gevraagd aan den leeraar dl'r school, 
of zij hun schriftelijke lessen mogen maken, dan 
behoeven wij ze niet te verliezen als K. 1(. Die 
cursus duurt 4 jaar. lk hoop u binnenkort een 
kiekje te kunnen sturen van onze K . K.'s te 
Kalawara (Wij zien vol verlangen uit . - Red.). 
l. l. ~ oensdag hadden wij een geestdriftige 
afsche1dssamenkomst voor de jongens voor 
Peso; er waren tien K. K. 's tegenwoordig. 
Ontvangt u de hartelijke groeten van hen 
alien. ·· 

Op. jonge makkers, die wenscht te strijden 
voor den Meester I Sluit u aan bij deze Brigade· 
vraag inlichtiogen bij de Officieren van bet Lege; 
des Heils in Uw plaats. Het groote doe! van de 
Brigade - waaronder er zijn van allerlei nationa
liteit; aarzel dus niet, maar voeg u bij die 
schare - is : 

Zielenwinnaars te wordenl 

, 

Mevrouw Palstra vertelde van haar eerste 
ontmoeting met het Leger des Hei!s, van het 
wonder dat door God in haar hart werd verricht 
waardoor heel haar !even veranderd werd en zij 
dankte God voor het schoone rijke !even, dat zij 
genoten had in het dienen van God in het Leger. 

Ten slotte sprak de Kommandant, zijn dank 
betuigende voor de hartelijke belaogstelling, en 
zijn beste wenschen uitdrukkende voor de in
woners van de stad Semarang, dat God de Heer 
stel'd s Zijn zegen over allen schenken mag. 

Den v olgenden dag ging de reis naar Pelan
toengan, waar op de Leprozen-Kolonie een 
hartelijk en prettig afscheid aan onze Leiders 
gegeven werd, zoowel door de Officieren en 
personeel als door de aldaa r verpleegden. 

A. E. B . 

Batavia. 

In de stampvolle Logezaal wachtte des a vonds, 
Maandag 20 Juli, een hartelijke ontvangst voor 
de Kommandants en den Gouverneur van West
Java, den heer Hartelust, Dr. Offringa, het Hoofd 
van den D. V. G . en Os. Jenny, die mede op 
bet platform plaats namen . 

Na het openingslied, hetwelk door de verga
dering werd gezongen, ging Majoor Beckley 
voor in 't gebed. Lt. Kolonel Rawie beette 
daarna allen hartelijk welkom en zei een en 
antler over den arbe1d en het a. s. vertrek van 
Kommandants Palstra. Het kinderkoor van Ba
tavia Centrum zong dan een afscheidsversje, 
en hood Mevrouw Palstra bloemen aan, die 
in den loop van den avond bij bet lied van bet 
koortje van het Meisjeshuis en de Zaogbrigade 
van het Chioeesche Korps op Batavia (dat was 
een schitterend succes, Adjudante Lehmann !} 
aangroeiden tot een kleurrijke platformversie
ring . 

Gouverneur Hartelust was verzocht om den 
scheidenden Leiders toe te spreken, hetgeen hij , 
naar zijn woorden te oordeelen, gaarne deed . 
Terwijl Kommandant en Mevrouw Palstra hem 
staande aanhoorden, kwam nog een aardige ver
i'CiiisifioJ va&· den dag. DI! Guu erneur opeiio'e 
een etu i en zei : 

,,Vee! dank aan U beiden, voor Uw beider 
persoonlijke opoffering , en naastenliefde. De 
menschen, die daardoor gebaat zijn, zij wonen 
in Indie, Nederland, Be\gie, Zuid-Afrika, Aus
tralie, China en Korea. Zij behooren tot alle 
lagen in de maatschappij, tot onderscheidene 
rassen en volkeren. Hare Majesteit, onze Ko
ningin, heeft Haar groote waardeering voor 
Uw zegenrijken arbeid getoond door U, Kom
mandant Palstra, te benoemen tot Officier in de 
Orde van Oranje-Nassau. Van harte hoop ik 
(en hierbij speldde spreker den Kommandant de 
rnedaille op de borst), dat dit Officierskruis nog 
lang Uw borst moge sieren." 

Het spontane handgeklap dat volgde, getuigde 
we! van de groote ingenomenheid der aanwe
zigen met deze onderscheiding. 

Vervolgens uitte Dr. Offringa den dank van 
den Dienst der V olksgezondheid voor de har
telijke samenwerkiog, welke ender de leiding van 
den Kommandant geweest was tusschen de 
Heilsofficieren en den 0. V. G ., in de belangen 
der ziekenverpleging en armenzorg. 

Als vertegenwoorqiger van de verschillende 
kerkelijke gemeenten in de Hoofdstad bracht 
Ds. Jenny de welgemeende wenschen over, dat 
de Kommandants na een langen loopbaan van 
actieven dienst in het Leger en de evangelie
prediking, nog vele jaren mogen genieten in 
bun rusttijd, van de gemeenschap van hun 
Heiland. Os. was ervan overtuigd echter, dat 
zij ook nog menige kans zullen aangrijpen om 
iets te doen voor den Meester, want ,.een 
evangeliedienaar blijft altijd getuigen." . 

De Kommandants, die zich steeds de vnen~ 
den der jeugd hebben betoond, kregen nu n~g 
een extra-numml'r te booren van het ork~stie 
van Batavia Centrum. De jongens en me1sjes 
hadden eer van bun prestatie. 

De Adjudants Veerenhuis en Beunders be
dankten namens de Officieren voor wat de _Koi;:
mandants steeds hadden gedaan. zoowel ID e 
belangen der verschillende inrichtingen ei;i tak-
k van Legerarbeid, als voor hetgeen z1j bad-

en h 1 t .. den bijgedragen om een u p en zegen e z11n 
voor bun mede-Officieren. 

AJlen luisterden met ooverbroken aandacht 
naar hetgeen Mevrouw Palstra nog eens voor 
't laatst te zeggen had. Haar tegenwoordigheid 
en woorden in onze samenkomsten zullen nog 
menigmaal gemist worden, immer was zij zulk 
een groote bemoedlging en pnctische hulp doo• 
haar rijke lessen, uit haar !even aan ons mede 
gedeeld . 

Teoslotte nam de Kommandant het woord en 
benutte hij de gelegenheid om nogmaals dank 
te zeggen voor al de sympathieke belangstelhng, 
welke Mevrouw Palstra en hijzelf tijdens bun 
afscbeidstournee haddcn genoten. En dan gaf 
hij nog zijn laatste boodschap aan de aanwe
zigen, om bereid te zijn om zoo niet op aarde, 
dan tech eenmaal daarboven elkandcr te mogen 
weerzlen. 

Met dankgebed sloot Stafkapiteinc Nedder
meyer dezen mooien afscheidsavond. P. M. L. 
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