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Q VER wijde " te.g__~ van dicht nabij ; 
voor jeugdige Strfide'rs, die nog staan aan 

bet begin van hun levenstaak en voor veteranen, 
die een cerbiedwaardigen staat van dicnst achter 
zich ht>bben ; voor Luitenaots, Adjudants, en 
Kommandants komt van tijd tot tijd bet bevel 
om de tenten op te breken en de pinnep uit te 
rukken, soms zoo vast in den grond geslagen 
alsof ze er nimmerme('r uitgctrokken zouden 
worden, om verder te trekken naar vaak on• 
bekende oorden, met wisselend klimaat, teml<iden 
van een geheel nieuwe omgeving, waar vre, e I 
mensclien wonen van \ erschillende taal, kl • 
zeden en gewoonten. 

Zoo vrienden, gaat het thans weer met ooze 
beminde !eiders, Kommandant en Mevrouw 
Palstra, want er is een opdracht gekomen van 
den Generaal, om het bevel van den arbeid van 
het Leger des Heils in Ned. Oost-lndie aan hun 
opvolgers over te dragen. 

Reeds menigmaal is het hun zoo in het !even 
vergaan, <lat !even, dat ::oo vol van afwisseling 
en zoo rijk aan zegen is geweest. Daarvan willen 
wij U gaarne iets verhalen. 

* ,,. ,,. 

KOMMANDANT Wiebe Palstra werd in 
Harlivgen geboren en komt voort uit een 

stoere, degelijke Friesche familie. Op nog jeugdi
gen leeftijd verloor hij zijn moeder en tengevolge 
daarvan werden de beide oudste jongens door va
der naar familieleden overgebracht in de stad Hull. 
in Engeland : daar werden de jeugdjaren door
leefd. Ook gebeurde daar, wat in zooveler !even 
voorviel, en waarvoor hij God zijn gansche 
!even gedankt heeft, namelijk <lat door de komst 
van het Leger des Heils in de stad zijner in
woning een rad1kale ommekeer in zijn !even 
plaats vond. The Salvation Army had zijn intrede 
in Hull gedaan. Oat was in bet jaar 1882. Groote 
drommen menschen trokken op naar bet .. Ice 
House", waar het Leger het vuur geopend had 
en waar, bitteren tegenstand ten spijt, wonderen 
van genade verricht werden en waar ook de 
jonge Palstra door God in het hart gegrepen 
en wederom geboren werd. Oit was wel de 
voornaamste gebeurtenis in <lit !even, wat daar
door later zoo rijk aan gebeurtenissen worden 
zou. Wij aarzelen niet, <lit neer te schrijven. 
Het is. zooals Professor James bet in zijn staa
daard werk: .. De Verscheidenheid der Gods
diensten" ui,tdrukt en wat wij met eerbied en 
bewondering lezen: 

,, Want dit is de grootste gebeurfenis in 
het menschelijli leven, beluerd te worden, 
genade te ontvangen, Oodsdienst te bele
ven, de verzekering te bezitten wederom 
geboren te z?fn, wellle gezegden feitelijk 
alien hierop neerlwmen, dat er ziclz in 
het mensclzelijll Leven een proces voltrellf, 
soms plotselinf!, ook wet van liever!ede, 
waardoor ee!l ui-dch-zelf-verdeeld, welbe
wust slec!tt, illferieur, ongeluk/dg persoon 
lwmt tot een harmonisch geheel, we/bewust 
goed, superieur en gelulllzig". 

Oat wonder geschiedde in de lente van 1884, 
ook in de lente van het !even van onzen Leider, 
en gaf richtiag aan zijn verdere !even; want 
toen de herfst van datzelfde jaar aanbrak 
stelde hij zich Kandidaat voor het Officiers
schap in het Leger des Hells en zeer kort 
daarop deed hij zijn intrede in de lnternationale 
Kweekschool te Londen. Na deze met vrucht 
te hebben doorloopen, diende hij als Luitenant 
in de Engelscbe korpsen Truro, Exmouth en 
Torquay I en zag zich daarna, inmiddels tot 

Kapitein bevorderd, met het bevel over de 
korpsen Torrington en Pontypridd belast. 

Oat was in dagen, waarin bet Leger des Heils 
een geweldige vlucht narrr en zijn arbeid zich ver
breiade buiten de grenzen van Groot-Brittannie. 
Ook in ons lieve vaderland was het Leger be
gonnen bijeenkomslen te houden en we! in de 
zaal Gerard Doustraat 69 te Amsterdam, waarin 
thans nog ons Moederkorps gevestigd is. Het 
vuur greep snel om zich heen en het Legerwerk 
breidde zich uit van wijk tot wijk en van plaats 
tot plaats. Zoo kwam het, <lat de behoefte aan 
meerdere arbeiders zich sterk deed gevoelen en 
onzen Hoofd-Leiders er toe bracht, den jongen 
Kapitein Palstra uaar Nederland over te plaatsen. 
Als dan op 1 October 1887 bet korps Haarlem 
moet worden geopend, wordt hem deze eervolle 
taak toegewezen. Oat waren hoogtijden, die 
daar in <lat oude .,Felix Favore" werden beleefd ! 
Veelal. wanneer de machten dcr duisternis het 
hevigst tegenstand boden. werdcn de grootste 
zegepralen behaald. Zoo herinner ik mij, in een 
van de eerste jaargangen van de .,Heilssoldaat", 
later omgedoopt in .,Oorlogskreet" en weer later 
in .,Strijdkreef', eens cen korpsrapport uit <lien 
tijd gelezen te hebben, waarin o. m. gezegd werd: 

,,Zondag ·maclztigen tijd. Adjudant 
Palstra wakkerde het vuur aan. Duivel 
woedend. Zeven stoelen gebrolun, veer
tien harten gebroken. Halleluja !" 

Toen in het daaropvolgend jaar, 1888, de 
Stichter en eerste Generaal van het Leger de 
oude Bisscbopsstad bezocht en den eersten steen 
legde voor ons mooie Weistraatgebouw, werd 
in een der wonderbare bijeenkomsten, daar ge
houden, Kapitein Palstra tot den rang van 
Adjudant bevorderd en genoot hij de eer, die 
bevordering recbtstreeks uit handen van den 
Stichter te mogen ontvangen. Wij volgen hem 
nu nog verder. als hij bet bevel voert over de 
korpsen Amsterdam I, Groniagen I. Utrecht en 
Kampen. 

* .... 
STOP! Kampen mogen wij zonder meer zoo 

maar niet passeeren. Voorzeker, er mochten 
rijke zegeningen rusten op den arbeid in boven
vermelde plaatsen, maar er is immers toch nog 
rijzing en. daliag I 

Oat waren de dagen, waarin bet Leger in 
Kampen gebracht werd en de menschen stroom
den erheen, de oudea met de jongl!n, rijken en 
armen tezamen en God werkte een werk in 
die dagen, waarvan thans nog de heerlijke 
vruchten vele zijn. Velen zochten den Hee
re Jezus openlijk rils hun Zaligmakcr en onder 
degenen, die in <lien tijd van strijd en wor
steling bekeerd werden, zijn er, die in Iatere 
jaren het Leger onschatbare diensten hebben 
bewezen. Wij denken in dit verband aan Kom
mandante van de W er ken en haar zuster, als ook 
aan een jonge dame uit de bekende Hollandsche 
familie Engelbert van Bevervoordc, die daar in 
die eenvoudige Legerzaal haar knieen voor 
Christus bog en en Hem terstond voor de mensch en, 
zoowel als- voor de familieleden beleden als haar 
Verlosser en Heer. 

Zuster Engelbert van Bevervoorde was de 
jongste uit een groot gezin en of het feit, <lat 
zij zich bij het Leger had aangesloten, nu wel de 
onvcrdeelde instemming der oudere broers en 
zusters, alsook de verdere familieleden verworven 
had, vermeldt de geschiedenis niet, maar wel 
weten wij, dat zij wist in Wien zij geloofde en 
met vastberad"nheid, kenmerk dezer oud-Hol
landsche familie, God op Zijn roepstem getrou
welijk volgde en, huis en vrienden verlatend, 
ha"ar schreden richtte naar de Internationale 
Kweekschool te Londen. Wij treffen haar daar 
aan temidden van welbekende makkers, o. a. 
Kadet Corry Schoch, later Mevrouw Herbert 
Booth, en Kadet Bondam, ooze latere Lt. Kolo
nel Bondam. Even vastberaden is zij, als zij hart 
en hand scbenkt aan Adjudant Palstra en (de 
gebeurtenissen volgen elkaader sne l op- Kadet 
van Bevervoorde wordt tot Kapiteine bevorderd 
en ter assistentie in ooze K weekschool, destijds 
te den Haag gevestigd, aangesteld) als de 23ste 
December van het jaar 1890 in bet land is, wordt 
bun huwelijk voltrokken. Een huwelijk, dat -
het zij hier met de oprechtste gevoe'ens van hoog
achting en diepen eerbied vermeld - als een mo
del huwelijk mag worden voorgebouden aan 
alien, een lichtend voorbeeld, een standaard 

voor een gelukkig huwelijksleven. Het is 
treffend, den Kommandant te hooreo spreken 
over haar, die hem in de afwisselende en vaak 
mocilijke omstandigheden, die het Officiersleven 
nu eenmaal eigen zijn, zoo vol liefde en toe
wijding heeft bijgestaan en zich zulk een krach
tige steun heeft betoond. 

I Hun huwelijk werd gezegend met ze" en kin
deren, twee docbters en vijf zonen, die verspreid 
zijn over Australie, China en Korea, <loch alien 

I 
op eigene wijze hun deel doen aan de verbrei
ding van Gods Koninkrijk. De zeer zware slag, 
die hen in October van bet vorige jaar trof, 

j toen bij de ramp van het Luchtschip R. 101 
1 hun oudste zoon op zulk een tragische wijze 

zijn kostbaar !even verloor, ligt nog verscb in 
het geheugen. .,Wij zijn we! zwaar gewond, 
maar niet verslagen", was hun beider getuigenis 
en die woorden geuit in dagen van groote 
smart, vergeten wij niet licht, terwijl de wijze, 
waarop schier iedereen trachtte balsem aan te 
dragen voor de zoo zwaar gewonde harten, 
ook voor onze thans scbeidende Leiders we! 
een dierbare berinnering zal wezen, als zij 
later aan N. 0. I. terugdenken. 

* ,,. ,,. 

PROMOTIES en overplaatsingen volgen 
elkander nu in een sael tempo op. Als 

Divisie-Officier dragen zij acbtereenvolgens bet 
bevel over de Overijsel-Divisie, de Noorde
lijke Provincien, de Amsterdamsche Divisie, 
waarop de meer belangrijke post van Veld
Secretaris aan onzen Leider wordt toevertrouwd, 
om daarna het land te verlaten en als Provin
ciaal Officier van Belgie te worden aangesteld . 
Oat waren zorgzame dagen voor Majoor Palstra, 
tot welken rang hij inmiddels was opgeklommen : 
<loch niet minder voor Mevrouw Palstra, want 

· daar werd menig uur van angstige spanning aan 
de sponde van haar echtgenoot doorgebracht, 
toen hij daar nederlag en worstelde met een 
zware ziekte, ja, met den dood. God verhoorde 
hun gebeden. Gezondheid en krachten keerden 
wed er en in 190 l vinden wij Brigadiers Palstra 
wcder op reis naar Afrika, waar zij zeven geluk
kige jaren als Proviociale Officieren van Trans
vaal en den Oranje-Vnjstaat doorbrengen . 
Andermaal client hij, van 1909 tot 1912, ons 
vader1and als Chef-Secretaris, met den rang van 
Luit.-Kolonel. om daarna in dezelfde functie het 
machtige Australie negen jaren lang te dienen, 
<loch waar ook bevordering tot den rang van 
Kolonel volgde. Vervolgens vertrekt bet gezin, 
met achterlating van enkele !eden, naar China. 
Oat is in 1921. en later worden ooze Leiders als 
Territoriaal Kommandants van Korea aangesteld, 
waar zij van 1923 tot 1926 vertoeven. Eindelijk 
volgt overplaat- _, 2;={ 
sing naar Insulinde, ~~ .. 
waar in 1926 het ~ (C. ~.: - J} 
bevel van het Le- ~ 9-l 
gerwerk wordt aao- ~ -~ , ~ ... tl·~~ji~ 
vaard. .._ \..__ ~ 
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E EN bonte revue! Een 
groote verscheiden

heid, getuigend van veel 
leed en lijden. droefheid en 
vreugde, armoede en rijk
dom, teleurstelling en ver-

G -RE.PEN - UIT ON ZEN A.RB EID. eenige dochter van oaze 
kokkle. Deze kokkie is reeds 
twintig jaar bij mijn vrouw. 
Het huwelijk der ouders 
hebben wij ingezegend en 

KIJKJES 

rassing l Zoo is de inhoud 
van den stroom van correspondentie, die zoo 
van dag tot dag ons k!'lntoor binnenkomt. 

En al gaat het niet aan dat alles te publiceeren, 
is er toch zooveel, waarin onze eigen menschen 
en de vrienden van bet Leger ongetwijfeld vol
doende belangstellen en waarvoor stellig geldt : 
,,meer weten is beter waardeeren". 

Wij stellen ons voor van maand tot maand een 
greep te doen in de overvolle postmand, en be
ginnen met U iets te vertellen omtrent 

Boegangan, 
onze bedelaars kolonie te Semarang. 

Het Algemeen Handelsblad voor Ned.-lndie 
schreef een zeer waardeerend artikel. naar aan
leiding v::in bet bezoek, dat een der redacteuren 
aan de kolonie bracht. Het artikl 1 is verlucht 
met een aantal fraaie photo's en vangt aldus aan: 

,,Sedert dertig jaren onderhoudt het Leger des 
Heils aan den Karrenweg een kolonie voor be
delaars en afzichtelijken. Deze kolonie mocht 
zich steeds in veler sympathie verheugen, want 
bet Leger deed daar aan den Karrenweg 
een uitnemend sociaal werk. Vele inheemschen, 
die door hun lichamelijke gebreken geen arbeid 
konden vinden, wier familie zich niet om hun 
lot bekommerde, hebben een plaatsje gevonden 
in de kolonie, zij hebben da2r jarenlang geleefd 
en zich bezig gehouden met den eenvoudigen 
arbeid waartoe bun gebrekkig lichaam nog in 
staat was. 

Het Leger des Heils bereikte door het opne
men van deze gebrekkigen tweeerlei doe! : het 
voorkwam dat deze menschen tot bedelarij 
zouden vervallen en het belette dat die men
schen als bedelaars geexploiteerd zouden wor-

Kommandants Pa1stra keeren terug van gevangenishez.oek. 

den door geraffineerde nietsnutters." 
Na te hebben medegedeeld, hoe de arme ver

stootelingen in bun eigen millieu aan armoede 
en ellende ten prooi waren, en in welk een toe
stand zij zich bij den beheerder kwamen ver
voegen, om opgenomen te worden, vervolgt het 
alleszins lezenswaardig artikel : 

.. Deze hongerende menschen, die bij niet-op
ming in de kolonie wellicht tot diefstal zouden 
zijn vervalleo, kregen te Boegangan tijdelijke 
.verpleging waardoor zij rustig naar een baantje 
konden uitzieo. 

Gewoonlijk echter zijn de personen, die in 
Boegangan worden opgenomen niet geheel in 
staat aan den strijd om het bestaan deel te 
nemen : men neemt bij voorkeur die bedelaars 
en landloopers op, die eenigermate abnormaal 
zijn, bijv. achterlijken, zwakzinnigen enz. 

Deze behooren niet tot de afzichtelijken, en 
dus geeft het gouvernement geen sub~idie meer 
voor deze verpleegden. 

Ook worden in Boegangan personen opge
nomen, die aan bepaa!de kwalen lijden, waar
door zij niet in staat zijn te arbeiden, doch die 
overigens als Joopend patient behandeld kun
nen worden. 

Regelmatig bezoekt dokter Sam Joedi deze 
patienten terwijl de verpleegster van het Leger 
des Heils in haar apotheek- en verbandkamer 
dagelijks ongeveer 100 patienten behandelt ! " 
Hieruit kan men afleiden hoezeer bij bet 
Boegangan-werk de hulp aan misdeelden op den 

(Vervolg van pag. I). 

A LS eens de historie van ons Leger zal wor-
den beschreven, zullen de jaren, waarin 

de Kommandants in Ned. Oost-Indie vertoefden, 
bijzonder worden aangemerkt en de gebeurtenis
sen met ontroering worden vermeld. Want het 
zijn bewogen tijden geweest. Wij memoreeren 
de ernstige ongesteldheid van wijlen onzen 
geliefden genE'.raal Bramwell Booth, bet bijeen
komen van den Hoogen Raad, de benoeming 
van Generaal Higgins, het overlijden van 
Generaal Bramwell Booth en het bijeenkomen 
van de Commissioners voor hun wereld-conferen
tie, alsook de belangrijke wijziging in ons Leger
bestuur. Ook - en vooral - zullen zij vermelden 
de moeilijke jaren van depressie en malaise. 
Maar dat men dan toch vooral ter keerzijde 
schrijven zal, hoe wonderbaar de goede hand 
Gods over het Leger is geweest en, wat ons 
bier in lnsulinde betreft, bet vele goede dat 
God ons in Zijn genade beeft toebedacht, onder 
leiding van Kommandant en Mevrouw Palstra. 
Daar is bijvoorbeeld die mooie, ruime vleugel, 
die aan het Wm. Booth Vrouwen- en Kinder
ziekenhuis te Soerabaja is bijgebouwd. Daar zijn 
de J~bileum-zalen, die op ons Zendings-gebied 
in Mtdden-Celebes zijn opgetrokken. Het goede 
woonhuis voor den Beheerder van de bedelaars
kolonie "Boegangan" is gereedgekomen. De zes 
en twintig Senembah huisjes voor de gehuwde 
patienten te Koendoer, onze Lepra-kolonie in 
Zuld-Sumatra, zijn niet lang geleden officieel in 
gebruik genomen. Het gebouw, waarinhet Militair 
Tehuis te Soerabaja gevestigd is, kon in eigendom 
aan het Leger des, Heils overgaan. Het Jongenshuis 

IN DE CORRESPONDENTIE VAN DEN ALGEMEEN SECRETARIS. 

voorgrond staat. 
Waardeerend spreekt het van de groote be

langstelling der overheid in dezen mooien, so
cialen arbeid, beschrijft de kolonie ,,die den 
indruk maakt van een grooten kampong". die 
er netjes en goed onderhouden uitziet, want men 
moet niet meenen, dat de kolonie Boegangan 
over grootscheepsche ,.afdeelingen" beschikt en 
dat de verpleegden van de kolonie in gebouwen 
zouden vertoeven, welke die verpleging gemak
kelijk maken. Het tegendeel is waar. 

De gebouwen zijn 30 jaren oud en zij be
staan uit houten vakwerk dat met bamboe. is 
dichtgemaakt. Door den grooten ouderdom van 
de gebouwen is het onderhoud vrij kostbaar en 
tamelijk tijdi:.oovend. Reeds werd er door den 
resident van Semarang de aandacht op gevestigd 
dat een gedeeltelijke vernieuwing van de kolonie
gebouwen aanbeveling zou verdienen, maar voor 
die vernieuwing is - althans in den tegenwoor
digen tijd - geen geld beschikbaar. 

V erder wordt een bezoek aan de nette vrou
wen- en meisjesafdeeling beschreven waarbij de 
eenvoudige. <loch zindelijke en nette slaapgele
genheden bijzondere vermelding verdienen, alsook 
een bezoek aan de mannenafdeeling, de keuken, 
waar het voedsel voor het groote gezin wordt 
toebereid, de mattenvlechterij, en den mooien 
veestapel, in de geheel afgescheiden melkerij, 
en dan eindigt de schrijver met nog een enkel 
woord over den financieelen toestand van Boe
gangan. 

,.Het is duidelijk dat het Boeganganwerk niet 
mag worden ingekrompen In de ecrste plaats 
omdat juist in slechte tijden de hulpbehoe
venden het dubbel zwaar krijgen en in de 
tweede plaats omdat de maatschappij toch geen 
bestaan kan bieden aan de bedelaars en ge
brekkigen, die thans in de kolonie Boegangan 
bun arm bestaan slijten, Er zal dus geholpen 
moeten worden en dat moet voornamelijk door 
Semarangers worden gedaan. Reeds vernamen 
we dat de resident het plan heeft een klein 
comite te stichten dat voor Bo. gangan een 
bedrag bijeen wil brengen. Oit bedrag moet 
dunkt ons niet beneden def 12.000- blijven, 
opdat de kolonie voor tenminste 2 jaren .. ve1lig 

' gesteld" kan worden. 
We! zijn de tijden zwaar, maar met eenigen 

goeden wil is er zehr f 12.000.- bij elkaar 
te brengen. Mochten er instellingen ot personen 
zijn, die nu reeds voor Boegangan een bedrag 
willen storten, clan kunnen zij zich tot onze 
rcdactie wenden !" 

Poelau Si Tjanang. 
• 

Wij ontviogen vanuit Medan een schrijven 
van Dr. J. J. van Lonkhuijzen, het vroegere 
Hoofd van den Dienst van den Volksgezond
heid thans op reis naar Nederland. Hij spreekt 
daarin van zijn pr.-ttige herinoeringen aan de 
samenwerkiog met bet Leger des Heils en 
eindigt met in de ondervolgende bewoording zijn 
waardeering voor Poelau Si Tjanang, onze 
grootste Leprakolonie op Sumatra's Oostkust, 
bij Medan gelegen, uit te spreken : 

.,Gedurende mijn verblijf in Sumatra, vooral 
handelende over Lepravraagstukken, heb ik ook 
Poelau Si Tjanang bezocht. Na mijn laatstc be
zoek aan die inrichting in 1923, was ik wcrkelijk 
verrast. 

Ik aarzel niet dit als de beste en bestbeheer
de leprozerie van Ned.-lndie te noemen en dat 
dit zoover gekomen is, is vooral te danken aan 
den tegenwoordigen beheerder en d1ens direc
ten voorganger. Alles deed allerprettigst aan. 
Het huwelijksvraagstuk tusschen leprozen is daar 
naar 't m ij voorkomt, op de meest gelukkige 
wijze opgelost en dank zij de ru,irne opvattiogen 
van den beheerder hebben wij daar metcen het 
kindervraagstuk dat ermede samenhangt, kun
nen oplossen, niet alleen voor Poelau Si Tjanang, 
doch ook voor de andere leprozericen van Su
matra". 

De Kweekschool in Bandoeng. 

in Bandoeng werd aangekocht, 
ingericht en voorziet in een reeds 
Jang gevoelde behoefte, en last, 
but not least staat daar ooze 
prachtige K weekschool, in het hart 
van Bandoeng. Oat alles mocht 
ooder Gods zegen en gedurende 
het bewind van onzen Komman
dant tot stand komen. En meer 
nog, zooals bet kleedingfonds voor 
ooze Inheemsche Officieren. In 
Soldatental is het Leger gestadig 

Rechts: ~ 
De Kommaodant leidt den Burge- I 

nteester van Palembang rond op de I 
Kolonie te Koendoer. 

Kalawara. 
Het is altijd interessant 
om middels briev. van 
onze lievemakkers,de 
Veld-Majoors Vee
renhuis, zij het clan 
ook uit de verte dat 
kolonieleven mede te 
beleven. Zij voeren 
daar in het hart van 
Celebes een dapperen 
strijd, waarin zij door 
hun beide assistenten, 
de Ensigns Kaswadi 
en Tarima dapper 
terzijde worden gestaan. Zij !even daar in dat 
groote gezin ook onder den druk van de malaise, 
maar nu moet u eens hooren, hoe zij trachten 
zich daar doorheen te worstelen. 

De Majoor spreekt eerst in . zijn brief van 
zestien kantjes kwarto-formaat, van het bouwen 
van tien nieuwe huisjes opdelepra-kolonieWatoe 
Sampoe, over het maken van matrassen, die 
we! dertig gulden kosten, maar vijf en twin
tig jaren goed blijven, over de ontginning van 
gronden, de klapperboomen, mais, ketella en 
padi-oogst. Dan volgt de beschrijving van een 
bezoek van den Assistent-Resident, met den 
Controleur, dokter, schoolopziener en eindigt 
dan met een uitvoerige beschrijving over zijn ... 
varkensslachterij ! Moet u weten. dat hij in 
vorige jaren de varkens levend kon verkoopen, 
maar dat de tijdsomstandigheden dit onmogelijk 
maakten, maar geen nood ! Leest u zelf maar 
eens verder : 

,,Ja, die varkensslachterij gaat goed. Of het 
nu wel past voor mij om elke week Chineezeo, 
Minahassers en Europeanen langs te gaan en 
hun een paar kattie varkensvleesch te brengen -
dat zullen we maar aannemen als behoorende 
bij den strijd. Het gaat goed, maar het kost 
heel veel werk. Ensigns Kaswadi en Tarima 
verdienen een woord van bijzonderen dank voor 
de manier waarop zij mij nu in dezen moeilijken 
tijd terzijde staan. Ook de Chinees, die elken 
Oinsdag 's nachts om drie uur begint te slach
ten en daar geen betaling voor wil hebbeo. 
Vroeger, toen deze Chinees in de moeilijkheden 
zat heb ik hem geholpeo, nu helpt bij mij. 
Vcrleden Dinsdagavond is Ensign Kaswadi niet 
naa.r bed geweest; om elf uur 's avonds is hij 
begonnen met water koken, er moesten acht 
groote blikken vol gekookt worden om te ge
bruiken bij het slachten. Om een uur 's nachts 
werden twee varkens geslacht en in de verschil
lende groote of kleine stukjes gesneden. Om half 
drie waren Ensign Tarima en ik bezig de yerschil
lendc adressen (met alle mogelijke en onmogelijke 
Chineesche nameo) er op te plakken - om half 
zeven reden we weg, waren om negen uur klaar, 
hadden alles rondgebracht en gingen toen door 
naar Donggala om daar onze zaken af te doen. 
Daar was het ook ontzettend druk, en's avonds 
om acht uur kwamen we doodmoe thuis. Ensign 
Kaswadi stood weer voor mij rapport uit te 
brengen over de werkzaamheden van den afge
loopen dag - zonder geslapen te hebben - dat 
was twee dagen en een nacht aan een stuk door. 
lk ben uiterst tevreden over beide Officieren 
voor het werk wat ze doen, en het verwonderde 
mij gisteren en vandaag niet dat Ensign Tariroa 
niet in staat was de samenkomsten bij te wonen. 
Ook de mandoers helpen mij zoo trouw en zij 
voelen met mij mede dat het momenteel moei
lijk is." 

En laat ik u nu het slot van dien hoogst 
interessanten brief ook nog maar geven, 't Gecft 
u een inzicht in het drukke !even van de 
Heilsofficieren, daar op die verafgelegen posten. 

"Ver leden week Zondag hebben we een 
huwelijksiozegening gehad : Johannes Sarmao, 
een gewe.zen regeeringspupil (maar een goed 
bekeerde JOngeman, die uit Java na ommekomst 
van zijn straftijd hier teruggekomen is) met Lestari, 

toe_genomen en veel is georganiseerd en deug
dehJk geconsolideerd. Voor dat alks danken 
wij God recht hartelijk en zijn wij onzen Leiders 
erkentelijk. 

Het vervult ons Heilssoldatenhart dan ook 
met vreugde, dat de Regeering den arbeid van 
onze Leiders heeft willen erkennen, door onzen 
Kommandant, bij <liens uittreden uit den actieven 
dienst, te benoemen tot Officier in de Orde 
van Oranje Nassau en daarbij spreken wij gaarne 
den wensch uit, dat, bij het roemen in het 
kruis van Christus en bet dragen van het kruis 
des Levens, nog vele, vele jaren dit Eere-Kruis 
zijn borst sieren zal. 

* ...... 

. nu het huwelijk van hun 
,tern dochter. Oat is het eerste 

paar, dat illl:'rok~niform is getrouwd. Het was 
zulk een mooie r'it~rgen - zonder eenigen opschik 
of gemaaktheid-::- echt eenvoudig en plechtig. 
Johannes is ook Compagnie-Leider. 

Gisteren- Hemelvaartsdag, hadden we eengoc
de samenkom5t ,..- een ech'ten geestelijken feestdag. 

We hebben geweldig veel regen - de bandjirs 
van de bergen hebben zich een weg gebaand 
dwars door onzen tuin, maar gelukkig een weg. 
dus we hebben niet veel schade. De groote 
brug bij Sakidi heeft het kwaad te verantwoorden. 
De weg voor de brug is over i 5 .lVI. wegge
slagen en de geweldige watermassa heelt voor 
de brug zich een weg gebaand, zoodat de brug 
(de eerste peiler) m idden in de rivier op het 
droge staat. Het zal, zegt de opzichter, dui
zenden heerendienst-menschen kosten en f 5000,
om dat weer .in orde tc k rijgen. 

Nu, dit is een heel ]aoge brief, maar ik vind 
bet prettig eens met U te praten". 

De overige kolonies moetcn maar eens tot 
een der volgende maanden wachten. Er is vooral 
geen gebrek aan copie, maar we) aan plaats
ruimte, en ik moet U toch nog een kijkje gunnen 
in andere vertakkingen van onzen arbeid. 

Daar is b.v. ons bekende 
Ooglijders-Hospitaal te Semarang, 

van waaruit de Oirectrice, Majoor Beckley ons 
opgewekte brieven schrijft over den goeden 
gang van zaken. Zij zegt o.m.:-

., Bijna iederen dag komen nieuwe patienten 
zicb aanmelden en het aantal verpleegdagen tot 
op datum is dit jaar weer als gedurende het
zelfde tijdperk van het vorige jaar. De dokter is 
vriendelijk en ernstig en steeds wordt door een 
onzervoor den aanvangvan een operatiegebeden. 

U begrijpt, dat de geestelijke belangen der 
patienten niet uit het oog verloren worden. 

Ik zelf heh op mij geno men om he.t overzicht 
te houden over bet Korpswerk en hen heel blij 

met deze kans. Adjudante Saridjem en Ensign 
Sariman zijn in elke bijeenkomst, terwijl Eosigne 
Cardinaal en Kapiteine Knopfli komen zoo vaak 
ze kunnen ; zij zijn ook een groote hulp. 

De inheemsche Officieren en Soldaten zi jn 
zeer daokbaar voor de belangstelling, welke in 
dezen tak van arbeid wordt getoond, en de 
kindersamenkomsten zijn in een woord heerlijk. 
Wij gelooven, dat Gods Ze£en op het werk 
rust en dat deze kinderen veel beloven voor de 
toekomst. Wij maken het goed en wat mijzelf 
aangaat, ben ik zeer gelukkig". 

Oat in het 
William Booth 

Vrouwen- en Kinderziekenhuis te Soerabaja 
een gezegend werk wordt verricht, mag a ls ge
noegzaam bekend beschouwd worden en die 
arbeid, die op zulk een eenvoudige en beperkte 
wijze werd aangevangen, en zich sedert het 
begin in cen gestadigen voortgang mocht ver
heugen, zal zich opnieuw uitbreiden. 

Niet lang geleden werd de kliniek te W o no
kromo opgericht, en inderdaad groot is het aan
tal hulpbehoevenden, dat zich daar onder be
handcling stelt. Hedenmorgen ontvingen wij 
van ooze gewaardeerde Directrice, Majoor 
Stewart, opnieuw een schrijven, waaraan wij 
het volgende ontleenen: (zie vervolg op pag, 3 kol. 11 

NA gedanen arbeid is het goed rusten. Na 
een moeitevol, ook vaak vreugdevol 

<loch altijd zeer werkzaam )even, na zes·en
veertig jaren actieven dienst zullen Komman
dant en Mevrouw Palstra thans in den ruststand 
treden. Zij maken nog een korte tournee over 
Java, teneinde van hun Officieren, makkers en 
vrienden afscheid tc nemen, om dan D. V. o p 
29 Juli a.s. te Pi:iok scheep te gaan en koers 
te zetten naar hun bestemming. 

Zij he~ben. zich doen kennen als zo rgzame 
Le1ders, 1jvenge arbeiders. vriendelijke voor
gangers en als zoodanig hebben zij zich een 
blijvende plaats in veler hart veroverd. Oat is 
iedereen niet gegeven. Maar voor ooze ver
trekkende Kommandants kan dit een prettig 
aandenken blijven. Oat zijn schatten, ongemeten 
en een voortdurend genot. Terwijl zij gaan, stijgt 
er menige stille bede tot God omhoog : Heer 
ga Gij met hen en geef, dat nu de avondstoncl 
des !evens gaat dalen over den langen levens
dag, er rust zal wezen, na gedanen arbeid, er 
licht wezen zal en vreugde tevens. als op den 
afgelegden levensbaan een terugblik wordt ge
worpen, een terugblik over een mooi !even, 
besteed in den dienst van God en in de ran
gen van ons lief Leger des Heils". En dat clan 
strak~, als de ruststand is ingetreden, gezegende 
ervanngen, waarmede gij, waarde Kommandants, 
reeds lang meende te hebben afgedaan als voor 
bije gebeurtenissen, die alleen slechts in de herin
nering voortleefden, zullen terugkeeren en gij 
daarmede opnieuw zult binnengaan in de schat
kameren des Hemels, in den verborgen omgang 
met God, waar Zijn Engelen voor U den a vond
stond van het !even zullen maken klaarder als 
de dageraad zelve I CR.BSCENDO. 
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OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN. 

Belangrijk Bericht. 
Kommandant en Mevrouw Palstra, sedert 

October 1926 Leiders van bet Leger des Heils 
in Ned. Oost-Indie, bebben telegrc1fiscb op
dracbt van bet lnternationaal Hoofdkwartier 
te Londen ontvangen, om vaarwel te geven 
en het bevel aan bun opvolgers over te 

dragen. 

Dit is voor hen een zeer belangrijk vaar
wel, aangezien zij, na te zamen 87 jaren in 
onze rangen te hebben gearbeid, uit den 
actieven dienst zullen treden. 

V oor bun vertrek naar Australie, waar 
:zij zich metterwoon zullen vestigen, zullen 
:zij gedurende de maand Juli eerst nog een 
if:ournee over Java maken en enkele der 
belangrijkste centra bezoeken. 

Tevens zij vermeld, dat Kommandant en 
Mevrouw J. W. de Groot door den Generaal 
:zijn aangesteld als de nieuwe Territoriale 

Leiders. 
God zegene Kommalldant en Mevrouw 

Palstra I 
God zegene onze nieuwe Leiders I 
God zegene bet Leger des Heils I 

\ 
r"! • 

Cfantee~enin~en vat'\ Jen 

ae~em.een £ec'tefa'ti6. 

Een hooge onderscbeiding. 

Het is met buitengewoon veel vreugde, 
dat wij melding kunnen maken van de hooge 
onderscheiding, onzen Kommandant te beurt 
gevallen. Het heeft H. M. onze geHefde 
Koningin behaagd, hem te benoemen tot Of
ficier in de Oranje Nassau Orde. Daarmede 
heeft onze regeering blijk gegeven een leven, 
besteed in bet dienen der lijdenden en min
derbedeelden - en daarmede tevens den 
arbeid van ons Leger - te willen eerrn. 

Moge dit eeremetaal nog vele, vele jaren 
.zijn borst sieren. 

Vaartwell 

Zoo staat clan ons blad deze maand in bet 
teeken van bet vaarwel van onze Leiders, Kom
mandant en Mevrouw Palstra. Al weet men 
nu, dat een dergelijk bericht niet zoo lang meer 
op zich zal laten wachten, komt bet toch steeds 
nog onverwacht. En route naar Australie, het 
land hunner toekomstige bestemming, zullen zij 
.een bezoek aan de kinderen in China brengen. 
Geve God, dat de laatste weken, die zij nog 
in ons midden vertoeven, tot de allerbeste van 
hun verblijf bier zullen behooren en Hij make 
het woord van den Psalmist bun tot een heer-
lijke ervariog 1 • 

.. Gij doet de uitgangen des morgens en des 
.avonds juichen. Gij bezoekt bet land ; en heb
bende bet begeerlijk gemaakt, verrijkt gij bet 
grootelijks. De rivier Gods is vol waters, wan
neer Gij bet alzoo bereid hebt, maakt Gij hun
lieder koren gereed". (Psalm 65: 9 en 10.). 

Gelukwenschen I 

Wij wenschen onze makkers, de Kapiteins 
Palstra, van harte geluk met de gcboorte van 
bun zoon Wiebe. Een aardige attentie, om 
-den jongen te noemen naar bun vertrekkenden 
oom, den Kommandaot. God geve Zijn zegen 
-0ver ouders en kind. 

Dank u vriendelijk I 

Wij zeggen den beer van Otterloo, Di· 
Tecteur der Hoogere K weekschool en de 
leerlingen hartelijk dank voor bet Radio-toestel. 
-ons ten behocve van de patienten op ooze Lepra
Kolonie te Koendoer, Zuid-Sumatra, ten geschenke 
gegeven. Een sympathieke gift, waarmede patien
ten en personeel zeer ingenomen zijn en waardoor, 
naar wij hopen, meer vreugde en afwisseliog zal 
worden gebracht · in bet !even van die arme 
menschen, die om bun ernstige ongesteldheid 
in afzonderlng !even. Dank u vriendelijk ! 

Wie helpt 1 

Oat is de titel van ooze Zelfverloochenings· 
circulaire, en toen die in handen kwam van 
iemand, met bet lot van anderen begaan, schreef 
die vriendelijke gever ons bet volgend briefje : 

Naar aanleiding van Uw brochure ,,Wie 
helpt ?" zend ik U hierbij f 10.-. Zelf helpen 
kan ik niet en daarom wil ik bet Heilsleger 
gaarne helpen dit te doen. Aanvaard dus dit 
kleine bedrag uit een dankbaar hart." 

Dank, cdele gever. en moge uw voorbceld veel 
.navolging vinden. 

S T R IJ D K R E E T 

~'®>'®>~~~'®>~@/@~®>~~'®>~@> 

-~ E ~ T A . ~I ~ 
~ aan onze geliefde makkers, de Officieren en Soldaten, alsmede ~ 

de vrienden van het Leger des Heils ~ 
~ in Ned~rlan~h~Oost~lndie. ~ 

~ OE Redactie heeft zeer welwillend plaats beschikbaar willen stellen, zoodat ~ 
wij in de gelegenheid zijn aan den vooravond van ons vertrek, in ruimen 

~ kring dat te zeggen, wat ons op het hart ligt. ~ 
~ De herinnering aan onze aankomst nu bijna vijf jaar geleden -wij kwamen ~ 

~ 
van de zendingslanden Korea en China - blijft onvergetelijk. Met ontroering ~ 
voelden wij wat bet zeggen wilde, na zoovele jare;1 in den vreemde voor God 
te hebben mogen arbeiden, wederom in Hollandsch milieu teruggekeerd te 
zijn; het vie! ons direct op, dat de geest der vaderen, die ons kleine volk A groot heeft gemaakt, zich nog steeds levendig deed gevoelen. Het kwam uit in A 

~ den gestadigen, weldoordachten arbeid, besteed aan wegen, volksgezondheid, ~ 

~ 
verzorging van kinderen, zieken, het welzijn van den militair, en op vele andere ~ 
wijzen, doch bovenal trof ons het vele, dat in Indie gedaan werd tot uit
breiding en versterking van Gods Koninkrijk. 

~ 
De eerste kennismaking met onze Legermakkers bracht ons tot het besef van ~ 

het groote voorrecht van door den Generaal te zijn uitgekozen om de !eiders 
te zijn van deze internationale groep van toegewijde, bekwame en ervaren om~ 

~ 
cieren, waarvan zoovelen reeds jaren ,,de hitte van den dag" met trouwen arbeid ~ 
gevuld hadden, en de jaren, die wij onder hen doorbrachten, hebben deze ge
voelens steeds versterkt. Op dat oogenblik zeiden wij met den Apostel Paulus 

~ 
,,wij Jankten God en grepen moed." ~ 

Bij het overzien van het volbrachte werk over deze vijf jaren, brengen wij 
in de eerste plaats dank aan den Heer, door Wiens bestierende hand en onmis-

~ 
baren zegen datgene tot stand gebracht is, waarop wij nu met dankbaarheid ~ 
terugzien. 

Oat heeft betrekking op het geestelijk zoowel als op het maatschappelijk 

~ 
dee! van ons werk. De grootere belangstelling van het publiek ten opzichte van ~ 
onze bijeenkomsten, bet toenemen van het ledental, toename van jonge mannen 
en vrouwen om zich geheel aan den Heer en in Zijn dienst te wijden. 

~ 
Op maatschappelijk gebied, dank zij ook de sympathie en hulp van velen in ~ 

deze landen, is heel wat uitbreiding te constateeren. 
In het kinderhuis, waar men ,,uitgroeide", had een uittocht plaats van de 

~ 
groote jongens naar een mooi jongenshuis met groot terrein, alsook vele andere ~ 
inrichtingen, die uitbreiding ondergingen en nieuwe takken voor hulp of onder-
steu11ing opencen. 

~ Zeer hartelijk dank aan den Algemeen Secretaris, Luitenant Kolonel A 
~ Raw1e, voor de wijze, waarop hij mij terzijde heeft gestaan om de dikwijls ~ 
~ moeilijke problemen, die zich voordeden, op te Iossen. God zegene hem en ~ 
~ Mevrouw l{awie. ~ 

Onzen dank aan den Hoofdkwartier-Staf, de Divisie-Officieren van de Java-
A en Celebes-Uivisies, den Kweekschoolstaf en de hoofden van Hospitalen, Lepra- A 
~ Kolonies, Kinder- en Meisjestehuizen, - niet te vergeten Kalawara en Boegangan, - ~ 
~ en aan de Officieren-kollektanten. Allen hebben met voile kracht en toewijding If;..,, 
~ bun taak volbracht. ~ 

@l Onzen dank aan de Officieren, die over het strijdperk verspreid zijn, die @l 

@ het dagelijks terugkeerend werk, soms met minder goede gezondheid en trots @> 
~ vele moeilijkheden, ten behoeve van hulpbehoevenden ter hand namen of als A 
~ Korps-Officieren de boodschap van verlossing hebben gebracht. ~ 

~ 
Onzen dank aan de Plaatselijke Officieren, aan de Compagnie-Leiders en ~ 

Leidsters, die het zoo belangrijke jeugdwerk verrichten. Een woord aan de 
K-0rpskadeHen mag niet ontbreken, want er wordt op hen gerekend voor de 

~ toekomst. God zegene hen. ~ 
~ En ten slotte ons saluut aan Soldaten en Rekruten voor werk volbracht. ~ 
A Makkers, ga voort; God is met U en Hij zal U willen gebruiken. ~ 

~ Met erkentelijkheid gewagen wij van de hooge sympathieke belangstelling ~ 

~ 
van de autoriteiten in het maatschappelijk werk, welke van steeds toenemende ~ 
waarde is. Met heeft Zijne Excellentie, den Gouverneur-Generaal behaagd, ons 
Zijn welwillendheid te doen ervaren en bij ons den indruk te verwekken, dat 

~ 
Hij denarbeid van het Leger des Heils als waardevol achtte voor de lndische ~ 
samenleving. Wij betuigen in dezen onzen eerbiedigen dank. 

Dank U 1 echt hartelijk, Iieve vrienden, vertegenwoordigende alle standen en 
A rangen van de maatschappij, voor Uw steeds betoonde bereidwilligheid om het ~ 
~ Legerwerk te steunen. Onverschillig waar ge Uw werkkring vondt - op Deli, ~ 

te Balik Papan - op Zuid-Sumatra en Padang - op Java, te Batavia, Bandoeng, 
~ Soerabaja, Semarang, Ojokja en vele andere centra - waart ge altijd berei.d. de ~ ''!I zuster met een vriendelijk woord te ontvangen en haar met een bemoedtging 

~ 
op haar verdere reizen heen te zenden en onze kloeke Officieren-kollektanten ~ 
van de Buitenbezittingen in hun werk te ondersteunen. 

Van 's Heeren trouw en Zijn nimmer falende goedheid mogen wij zeker ge-A wagen. Het bemoedigende woord is voor ons, dat jezus Chrlstus is Dezelfde, ~ 
~ vandaag zooals gisteren en tot in alle eeuwigheid. Halleluja ! ~ 

~ 
De nieuwe Leiders (Kommandant en Mevrouw de Groot) zullen op 27 Au- ~ 

gustus met de Baloeran arriveeren. Zij zien reeds met verlangen uit naar de taak, 
die hun hier wacht, en waarvoor bun groote ervaring hun geschikt maakt. 

~ Ontegenzeggelijk zult gij hen hartelijk welkom heeten. ~ 

~ Wij vertrekken met onze toewijding tot den Heer onverminderd en met een ~ 

~ 
vurige liefde voor ons geliefd Leger. Wij staan naast den Generaal rondom de 
Vlag. Een heerlijke toekomst wacht onzen Legerarbeid over de geheele wereld. ~ 
Voorzoover zulks mogelijk is, hopen wij persoonlijk afscheid van U te nemen ~ 

~ 
- een tot wederziens toe te roepen in het vaste geloof, dat met God de over- ~ 
winning zeker is. 

Dat Zijn zegen op U en op Nederlandsch-lndie ruste. 

A Uw U toegenegene ~ 
~ W. PALSTRA. ~ 
~ J.H. PALSTRA. ~ 

~~~<@>~<@><@><@>M>~@><@>~~~~ 

Uitzending der Kadetten. 

Door den Kommandant is besloten om op 
Donderdag 23 Juli a.s. te Bandoeng de uitzending 
der Kadetten te doen plaats vinden en we! in 
onze Congreszaal. Oat zal een wonderbare 
avond worden. Er wordt een keurprogramma 
saamgesteld, en al ware bet alleen om den 
geestdrift en toewijding der Kadetten gade te 
slaan en zich mede te verblijden over de wijze, 
waarop deze jonge strijders bun levenstaak 
aanvaarden, zou dit een reis naar Bandoeng 
waard zijn. 

Noteer s. v. p. den datum: Donderdag 23 
Juli a. s. 

De nieuwe Cursus. 

In een vergadering over K weekschoolbelangen, 
deze week op bet Hoofkwartier gehouden, werd 

tevens vastgesteld, dat op 17 September a. s. de 
nieuwe Kadetten bun intrede in de Kweekschool 
zullen doen, om den nieuwen cursus bij te wonen. 
Er komen er weer van Celebes, van Oost en 

·West, verre en dicht nabij. Oat stemt de 
K weekschoolofficieren gelukkig. 

Er zijn echter nog enkele plaatsen vacant 
en wat omtrent u, jonge makkers, Heilssol
daten 1 Wilt gij Jezus Christus niet volgen op 
Zijn roepstem en in de rangen van ons geliefd 
Leger uw leven wijden aan bet geestelijk en 
lichamelijk welzijn van de bevolking dezer landen, 
blanken en bruinen tezamen? 

Schrijf nog heden aan: 
den Kommandant, 

afd. Kandidaten, 
Hoofdkwartier van het Leger des Heils, 

Javastraat 16, Bandoeng. 
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GREPEN UIT ONZEN ARBEID. 

(Veruolg van pag. 2). 

Zooals U we.et, heh ik sedert de laatste 
twee jaren uitgezien naar een gescbikt huis in 
de wijk Sidodadi, teneinde aldaar een polikliniek 
te vestigen. 

't Mocht ons tot nu toe niet gelukken. 
Thans is er ecbter een geschikt huis te buur. 

De huur is zestig gulden per maand. Er kunnen 
twee patienten opgenomen worden en natuurlijk 
polikliniek gehouden worden, etc. 

Er zijn voor- en achtergalerijen, 3 kamers, 
namelijk een voor de Europeescbe verpleegster, 
een voor de lnlandsche verpleegster en een 
voor de patienten. 

Het huis moet natuurlijk van de hoogst 
noodige meubels worden voorzien en . . . . . . 
nu ja . . . . . ik hoop maar dat U toestem
ming kunt geven r· 

De Kommandant heeft toestemmiog gegeven 
en zoo zal clan spoedig in bet drukke Sidodadi, 
naast het reeds bestaande korpswerk, ook de 
heilzame arbeid der krankenverpleging worden 
verricht. Mogen er velen zijn, die door den 
liefdedienst onzer zusters onder Gods zegen 
geoezing vinden zullen. 

Nu wij toch zoo dicht in de buurt zijn, gaan 
wij even in gedachten naar 

Toeren, 
waar wij een allervriendelijkst Hulpziekenhuis 
hebben, waar Kommandeure Midteide en haar 
assistente, Ensigne Robinson, zulk een beerltjk 
werk verrichten. 

De autobusdienst naar de klioiek in den 
Bui ten post te W adjak is opgcheven en dat 
treft onzen makkers zeer, want auto's ziin duur 
en er moet uiterst zuinig met de gelden worden 
omgegaan. De Kommandeure doet - thans een 
ernstig beroep op bet Hoofdkwartier om een 
.. Baby Austin", een .. New Ford" of .... nu ja, 
als zij er van een of ander welgestelden vriend 
voor haar mooien arbeid een cadeau kan krij
gen, komt het merk '!Nel in de tweede instantie 
in aanmerking . 

,,'t Moet maar," zegt de Kommandant, ,,als zich 
tenminste binncnkort geen gever bekend maakt ! " 

Van Java's Oosthoek naar Sumatra's Oostkust 
is een heele sprong ! Daar, in 

Medan 
staat een liefelijk ,,Tehuis voor Kinderen". Kom
mandeure Hallman is de Bevelvoerend Officier 
en zij wordt bijgestaan door een drietal trouwe 
helpsters, die met de circa veertig meisjes en 
jongens wel weten, welke taak zij te doen 
hebben . 

..Wij zitten," schrijft de Kommacdeure, •• in 

een geweldigen rommel, maar wanneer alles 
klaar is, dan zal bet een genot zijn om te wer• 
ken. De oude verf wordt heelemaal afgebrand 
en met sterke soda afgewasschen, alle kapotte 
muren enz. buiten zoowel als bincen worden 
gemaakt, over een week zijn wij heel wat ver
der, en dan kan ik U meer daaromtrent schrij
ven". 

't Is zoo onwillekeurig een omvangrijk artikel 
geworden ! Ik hoop, dat bet onzen lezers interes
seert en onze eigen arbeiders bemoedigt. Volgende 
maand moet ik u eens iets laten lezen betreffende 
oozen zendingsarbeid op Java en Cele bes, onzen 
reclasseericgsarbeid, de opsporing, bet werk op 
andere kolonies en in de tehuizen enz. 

Tot zoolang dus. 

Bevorderingen. 

Wij wecschen de Adjudants Andersson, Kar
renbeld, van Oudheusden, Stapleton en Tanibatu 
geluk met bun bevordering tot dien rang. Moge 
met de verhooging in rang en de vermeerdering 
uwer verantwoordelijkheden ook Gods genade 
in steeds toenemende mate uw dee) zijn. 

Van oord tot oord. 

Er zijn deze maand eenige Officieren naar 
andere aanstellingen overgeplaatst. Adjudante 
Digby is naar de nieuwe polikliniek te Soerabaja 
.siegaan, de Adjudantes Wilson en Olsvik naar 
Pelantoengan, Adjudante Whur naar bet Kinder
huis te Salatiga, de Kapiteins ter Telgte naar 
Koendoer, terwijl onze trouwe Kommandeure 
Harvey eerst eenige weken verlof in Bandoeng 
komt doorbrengen, alvorens een andere aan
stellicg te aanvaarden, en Kommandeure Ingham 
van de Kweekschool naar het Java Oivisie
Hoofdkwartier is overgeplaatst. 

N aar Patria. 

Behalve voor de in ons vorig nummer der 
S. K. genoemde makkers, hebben wij thans ook 
plaatsen besproken caar Holland voor Kom
mandeure Cornelius, die op 9 September a. s. 
per m.s. Baloeran naar Rotterdam zal vertrekken, 
en voor Adjudante Lehmann, en Enzigne Harmeli. 
die per m. s. Johan v. Oldenbarneveldt op 14 
October van Priok naar Genua reizen en vandaar 
naar Zwitserland doortrekken. 

God geve onzen makkers een gezegenden over
tocht, behouden aankomst en veel vreugde bij 
het wederzien hunner geliefden. 
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EENIGE Zoodagen geleden hadden de mak
kers van Bandoeng I het voorrecht o m 

in de samenkomsteo aangevoerd te worden door 
de Kommandants. 

Vooral de toespraken van Mevrouw, zoowel 
des morgens als des avonds, hebben ooze zielen 
goed gedaan, en gaarne zouden wij hier nog 
iets daarvao willeo meedeelen. 's Morgens vertel
de zij ons van eigen zielservaringen w elke zij 
gedurende haar verblijf in Belgie had opgedaan, 
en hoe de Heer op een heerlijke wijze zich aan 
haar ziel had gwpenbaard, als df.> Levende, 
machtige, verrezen Heiland . en hoe d ie weten
schap door de jaren heen haar tot sterkte en 
bemoediging is geweest. Wij kunnen niet nala
ten ook iets te gewagen van wat Mevrouw ons 
's avonds meedeelde. het beeld. waarmede zij 
het geestelijk le\ en ver.:luidelijkte, zal ons lang 
bijblijven, van de droge. dorre woestijn. welke 
zij eens, op weg naar een Coogres in Zuid-Afrika 
bad moeten doorkruisen en welke slechts een 
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de iw 0 e s t ij n. 
paa r dagen daarna, toen zij terug!. eerde, als 
met tooverslag vera nderd was in een blo emen
landschap. Wat het geheim was daarvan, was 
het w ater, het levenbrengende water. Zoo ook 
was bet gebeurd in het !even van een v roegeren 
dronkaa rd, <lien zij had gekend in Australie 
D e schrik van de p laats eenmaal , was hij door 
h.:t Levende W a ter, door de k racht van Jezus 
C hristus, vera nderd geworden in ecn grooten 
zegen, z66 groot, dat bij zijn overlijden kort 
geleden de zaal te klein bleek om a l de belan\:J
stellenden te bevatten . en er ecn zeer treffende 
bloemenkrans werd gegeven met het opschrift 

.. Van de jongens van de straat". 
Het was n . I. zijn gewoonte geweest om elken 

Zondag na afloop van de samenkomst, de straat 
op te gaan met de Strijdkreet, en de jongcns. 
opgeschoten knapen, die op de hoeken van de 
straten bijeengeschoold waren, toe te spreken 
en te trachten ze voor zijn Heiland te winnen . 

V AAR WE L -- TO URNE E 
--~--

DE KO MMANDANT EN MEVROUW PALSTRA 

zullen de ondergenoemde plaatsen bezoeken voor het leiden van afscheidssamenkomsten. 
Zij zu llen daarbij vergezeld zijn van den Algemeen Secreta ris. Lt. Kolonel R awie, den 
D ivisie-Officier v oor Java, Brigadier Palstra, en een aantal Staf- en Veld-Officieren . 

Woensdag Juli - Pekalongan. (Openin;i nieuwe school) 

Zondag 12 
" ~ Soerabaja. Open bare 

Maandag 13 Afscheidssamenkomsten. *1 

Woensdag 15 
" I Openbare 

Dond~r~ag 16 ~ Sema1a11g. Afscheidssamenkomsten . ., 
" 

Vrijdag 17 
" 

Pelantoengan. 

Maandag 20 W eltevreden. Openbare Afscheidssamenkomst. *) 

Donderdag 23 ~Band o en g. ~ Uilzending der Kadetten . 
Zondag 26 

" Congreszaal. ( 
Openbare Samenkomsten. 

Maandag 27 
" Openbare Afscheidssamcnkomst. *) 

--~--

. V. kollektanten in Actie. L *) Zie verder de plaatselijke aankondigingen hieromtrent. 

GOEDE SUIT 

EN EEN ZIEL 

GEVANGEN. 

W IJ waren met ons vijven naar G . gegaan 
om de S . K. te verkoopen en de Z . V. 

Kollekte binnen te halen. Maandagmorgen tegen 
zeven uur vertrokken wij van de Kweekschool 
met onze handhoffers, want drie dagen bleven 
wij weg. Onze guitaren en zangbundels hebben 
wij natuurlijk ook medegenomen, want hoe kun
nen de Heilssoldaten zonder zang of muziek de 
aandacht der menschen trekken, om hun 
van Jezus tc vertellen ! De autobus ging 
a l snorrend met de muziekmakende en zingende 
Kadetten de mooie, prachtige bergen op. En 
om kwart over negen stopten we voor het 
hotel D. De beheerder en zijn echtgenoote 
waren zoo vriendelijk geweest om twee van 
ons in hun villa te herbergen. Daarna brachten 
wij de drie andere Kadetten naar hun logies. 
waar zij hartelijk welkom werden geheeten 
door den Zendeling-Leeraar en zijn vrouw. Nadat 
wij ons wat hadden opgefrischt, gingen wij met 
Gods hulp en kracht de huizen, winkels en 
kampongs in met de S. K., de kollektebussen en 
lijsten Wij liepen overal in en uit, de menschen 
aanmoedigend, om de Strijdkreet te koopen en 
diep in hun zakken te tasten om ons werk te 
steunen, zoodat wij meer voor het volk hier in 
lndie kunnen doen. En velen hebben ons ge
holpen. Zij waren alien bartelijk en vriendelijk 
voor ons, ook de kampongbewoners. 

Wanneer wij 's middags om drie uur er op 
uit gingen, hielden wij eerst voor de Inbeemsche 
bevolking in de kampongs een openluchtsamen
komst, met zang en muziek. Nieuwsgierig kwamen 
zij naar ons toeloopen. Zij schaarden zich om 
ons heen, en bleven staan luisteren naar hetgeen 
er verteld werd van Jezus. Ook van onzen 
arbeid hebben wij bun verteld. Met onze kollek
tebussen hadden wij geen last. Deze hadden 
we op den grond geplaatst terwijl wij bezig 
waren met de samenkomst. Voordat wij echter de 
menschen nog om de kollekte hadden gevraagd, 
waren zij al zelf naar de bussen gegaan, oud 
en jong, om daarin bun gaven te stoppen. 't Was 
een genot, om die kampongbewoners zoo gade 
te slaan. Wij werden er echt door getroffen . Zij, 
die haast niets bezitten, en er toch nog wat 

voor over hadden . Moge de Heer huo licht geven 
en liefde, opdat ook door Zijo genade zij allen eens 
gered mogen worden van de ketenen der zonde. 

Ook was er een jongeman, die ons kwam 
vragen terwijl wij nog bezig waren, of wij bij 
zijn baas wilden komen. Deze is een Moham
medaan. Wij gingen naar hem toe, en hij vroeg 
ons wat voor hem te zingen. Ondertusschen 
had zijn vrouw ons een lekker kopje warme 
melk bereid en we kregen er zelfs biscuitjes 
bij . Daarna vroegen zij ons om een duidelijke 
verklaring te geven van de liederen, die wij 
voor hun gezongen hadden. Dit deden we en 
vertelden enkele gedeelten uit den Bijbel en iets 
over onzen Legerarbeid. En o, wat waren ze 
toch gelukkig en blij, toen zij ons van Jezus 
hebben hooren vertellen. Wij wisten wel. dat 
wij hongerige, dorstige en zoekende zielen om 
Qns been hadden. Voordat wij weg zouden 
gaan, vroeg onze Bevelvoerende Officier aan 
den baas, of wij voor huo rnochten bidden. De 
man had er niets op tegen. Allen namen een 
eerbiedige houding aan , de baas staande. De 
vrouw des huizes had ons elk een kwartje in 
de bus gegeven. 

Wij waren blij en gingen been met de vaste 
overtuiging, dat wij ook daar onze kansen had-
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den aangegrepen om hun van 't duister tot 't 
licht te brengen . 

Zoo zijn wij die drie dagen voortdurend er 
op uit geweest, kollekteerende en aan velen 
Gods naam bekend makende . Vele kampong
bewoners waren erdoor bewogen, doordat zij 
zagen, dat wij reeds zoo jong ooze krachten en 
tijd aan Zijn dienst hebben gewijd. 

Ook heeft God nog een wonder gedaan. En 
wij hebben 't zelf mogen zien I Een heer, <lien wij 
ontmoet hadden onderweg, noodigde de Ensigne 
uit, om bij hem thuis te komen. De Ensigne 
deed dan ook huisbezoek bij hem, waarvoor 
hij en zijn vrouw heel dankbaar waren. 
Gedurende enkele jaren reeds heeft deze fa
milie ons trouw geholpen en behalve bun maan
delijksche gave altijd groote hartelijkheid be
toond. Er werd dan ook steeds een half uurtje 
apart gezet om wat met elkaar te praten en dat 
de godsdienst niet buitengesloten werd, behoeft 
geen betoog. lo 't bijzonder toonde Mijnheer 
een zekere levensonvoldaanheid, daar de gods
dienst waarmede hij opgegroeid was, hem niet 
!anger voldeed, en twijfel hem bijtijden zcer 
zwaarmoedig maakte en scheen het we!. of het 
licht niet wilde doorbreken, totdat God Zelf 

WORDEN PROMPT 
EN B.ILLIJK UITGEVOERD DOOR_ 

HET HANDELS-DEPARTEMENT 
VAN HET LEGER DES HEILS. 

JAVASTRAAT 16, BANDOENG. 

Liederen van het Leger 
des Heils. 
489 Liederen - 507 koren. f 0.50. 

Reinheid des Harten. 
Door den Stichter, Generaal 
William Booth. f 1.00. 

L e v e n, L i e v e n, L o v e n. 
door 

The Salvation Army 
T u n e B o o k. 541 der meest 
bekende Legermelodieifn. f 4.00. 

V o e t s p o r e n v a n C h r i s t u s. 
door H. R.edwood. 

Het boek van den dag. f 2 20. 

't Hart naar Boven. 

s E::1 w~"'~'~~tm,=a-=-

Tr~~ ~~~~~~e -~or~~~·sJ 

K eurgedichten van 
Mevr. C. Oliphant-Schoch. f J.65. 

wilde beklimmen, want ze zijn erg hoog en 
moeilijk - te paard, of te voet ? Eerst pro
beerde ik te paard, maar het pad was z66 
smal en de ravijnen aan beide zijden waren z66 
diep, dat ik me veiliger te voet gevoelde I En 
ten slotte moest ik het laatste stuk van den 
klimtocht voortzetten in een stoel. 

Een 

v rien

delijke 

Tora-

dj a 

g a st -
vrouw. 

W IJ hebben juist geluisterd naar dat mooie 
lied ,.De Heilige Stad", en de gedachte 

is bij ons opgekomen, dat de jongens van 
C::elebes eenmaal zij aan zij met ons daar zullen 
staan in het .,Nieuwe Jeruzalem". 

De bekwame leider had de gevoelens van 
de samenkomst in dezen enkelen zin zoo juist 
weergegeven. Een .,Bijzondere Poging" avond met 
de Hanwell (Engeland) Korpskadetten was in 
vollen gang, en hun motief even origineel als 
bezielend. 

De Korpskad ctten gaven dit uitmuntende pro
gramma van liederen, recitaties. humor en pa
hos, gesausd met een rijke hoeveelheid gloeiend-

heeten Legergeest, ten einde de Jongelieden van een 
Celebaanschen koppensnellersstam te voorzien 
Tan - een trom l 

Aanleg en oefening. vuur en geestdrift, voer
den ons van het eene levendige nummer in het 
andere met een crescendo van belangstelling. tot 
het toppunt bereikt werd, toen de kollekte geteld 
werd. De trom was betaald ! 

Maar waarom een trom? Terwijl Lt. Kolonel 
Hatcher, die bekend staat als de meestbereisde 
vrouwelijke Heilsofficier ter wereld, naar voren 
stapte op het platform, gingen we er eens ge-
makkelijk bij zitten, in afwachting van wat 
goeds. Wat we dan ook kregen ! 

.,Ik heb veel boeiende ondervindingen gebad," 
zei de Kolonel. .,Voor een vrouw is een reis 
veel boeiender dan voor een man. maar nog 
nooit heb ik zoo'n boeienden tijd gehad als 
toen ik reisde van Java naar Celebes." Vijf-en
twintig jaar geledcn werd ons Leger gevraagd 
om zendingswerk over te nemen onder de kop
pensnellers, en werden er pioniers uitgezor1den. 
Omhoog, omlaag gingen ze over die hooge 
bergen been ; op de landkaart kan je zien, hoe 
hocg ze we! zijn . Eerst liepen de menschen 
hard van ze weg. Ze hielden toch vol. en 
drongen zelfs door tot de meest verafgelegen 
dorpcn. waar de koppensnellers nooit een blan
ke hadden gezien of van ze gehoord . 

Majoor Woodward, de tegenwoordige D1visie
Officier, heeft zeven jaar in zoo·n dorp gewClond. 

Ik werd gevraagd, hoe of ik die bergen 

Toen, terwijl ik het dorp naderde, hoorde ik 
de allerprachtigste muziek ; de inheemsche fluiten 
zijn erg liefelijk van toon, en wat denk je, dat 
die jonge menschen me als welkom toezongen? 
Ons eigen volkslied, omdat ze wisten dat ik 
Engel· ch was I 

Twintig jaren geleden hadden de menschen 
van dit dorp nog geen geschreven taal; nu 
zijn al die fluitspelers Korpskadetten, en maken 
ze dezelfde lessen als jullic. 

Ze speelden en dansten om me been, zoo 
licht ter been als vlinders, die in de lucht flad 
deren; naderhand hoorde ik, hoe deze dorps
bewoners zoo licht hadden Ieeren dansen . Jn 
den ouden tijd, toen de koppensnellers thuis
kwarnen van hun jachten, gingen de vrouwen 
en kinderen ze met dansen en zang tegemoet. 
Nu zingen en dansen ze voor lezus! 

Hun fluiten zijn werkelijk liefelijk, rnaar hun 
trornmen - maar ja, wat kun je verwachten 
van een stuk slangenvel over een uitgehold 
stuk hout gespannen? 

Een van deze Korpskadetten had eens ecn 
echte Legertrom gezien , en er zijn hart op 
gezet om er een te krijgen . Kon ik er niet cen 
voor ze krijgen; er waren zooveel Korpskadettcn 
in Engeland, zouden ze de Celebes Korpskadetten 
niet een trom willen sturen? 

lk beloofde m'n best te doen, maar zei, dat 
het we! een poosje zou duren. Ze zouden er 
geduld1g op wachten een echte Legertrom 
was we! de moeite waard om op te wachten . 

het wo?der deed. Dien dag heeft de Ensignc bij 
hem met veel kunnen bereiken, maar geloovende. 
d?t God de naprediker zou zijn van Zijn eigen 
d1erbaar woord, keerde ze huiswaarts. 

Den dag daarop verscheen echter diezelfde 
heer al heel vroeg in den morgen op de voor
galerij van het hotel. Wij waren net van plan 
naar de ontbijttafel te gaan, toen wij een stem 
hoorden zeggen : 

,,Goeden morgen, zuster I" 
.. He," zei de Ensigne, ,,wat moet U hier zoo 

vroeg doen ?" 
.. Ja, zuster," antwo.:irdde hij, .. die kollektebus 

van U heeft mij den geheelen nacht niet met 
rust gelaten; want ik zag als een visioen die 
bus steeds voor mij. Mijn vrouw heeft mij dan 
ook maar aangeraden om naar U toe te gaan 
en wat in de bus te stoppen." Meteen nam 
hij wat uit zijn zak en de Ensigne haalde gauw 
haar bus te voorschijn, waarin hij zijn gave 
stortte. Wat een gerinkel van dubbeltjes liet 
er zich hooren ! Doch daarna keek hij de Ensigne 
aan en vroeg haar met hem te bidden. 

De Ensigne kon het haast niet gelooven, 
wat ze daar hoorde. Zij zei clan ook: 

.. Bidden? Bidden? Maar, mijoheer, U 
wil daar toch immers niets van weten !" 

De tranen kwamen hem in de oogen, en met 
een berouwvolle stem zei hij: 

.. Vroeger wcl. zuster, maar nu niet meer !" 
Samen gingen ze op de knieen, en baden tot 
den grooten . almachtigen en liefdevollen Heiland. 

0 , moge de Heer hem verder leiden op 
't rechte spoor. Ook hebben wij een bidstond 
gehouden bij een andere familie thuis, en hadden 
daar een gezegenden tijd . 

Overal werden wij door de menschen heel 
vriendelijk ontvangen, en de Heer heeft ons in 
alles voorzien tijdens ons verblijf aldaar. 

M. E. Davies, Kadet. 

WIJ ZOEKEN1 

SALOMON SALOMONS (A. 78) - 2ich ook noemende 
Otto Salomon. - geboren te Amsterdam 1886. Nederlander. 
beroep koopman . vertoefde in 1906 te Soerabaja. is na dien 
Jn Nederland geweest en vertrok weder In 1910. Was in 
I 927 iogeschreven in het Bevolklngsregister van Soerabaja 
en vertrok op I Juli I 927 naar Soekaboeml. al waar niet 
fogeschreven. 

Broer In Nederland wenscht met hem In contact te komen. 
JEAN ANTOINE DE BLECOURT (A. 83) werd in 1920 

ult den dienst van het N, I. Leger ontslagen. Woonde in 
1927 en 1928 te Djokja - van )uni 1928 tot September 192\> 
te Bandoeng. vertrok naar Malang en heeft deze plaats ver
laten zonder achterlatlng van adres. 

Broer in Holland wefischt met hem in contact te komen . 
N. B. Degenen . die inlkhtingen over bovenge.noemde perso 

nen kunnen verstrekken warden vricndclijk ultgenoodigd 
deze schriftelijk ter kennis tc brengen van : 

Kommandant W. PALSTRA. 
Opsporings-D epartement 

J avastraat 16 
Bandoeng. 

Toen brachten ze me sommige van hun mooist 
uitgesneden fluiten. 

.. Neemt U deze, Kolonel," zeiden ze. ,.Geeft 
U ze ;ian de Korpskadetten, die ons een trom 
sturen ; we zouden niet iets voor niets willen 
aannemen." Nu hebt U de trorn betaald, en 
daarom zijn deze fluiten voor U . 

't Is nog maar twintig jaren geleden dat het 
laatste menschenoffer in dit dorp werd geofferd. 
Een gevangengenomen man werd aan een groote 
paal ~ebonden en al bet manvolk van het dorp 
wierp spiesen naar hem. totdat hij tierf. De 
moeders van het dorp legden de kleine handjes 
van hun zulgelingen op de nog bevende speren, 
geloovende dat de kracht van den stervenden 
man over zou gaan op de kiaderen. Nu brengen 
de dorpsmoeders bun kleinen naar het Leger 
om te worden opgedragcn aan God. lkzelf heb 
er ook nog zes opgedragen, en de kinderen, 
die toen hun handjes hadden gelegd op die 
bevende speren, zijn nu Heilsso)daten geworden, 
en zingen en bidden onder de Vlag I 

Uit t.un naam dank ik u voor de trom. 
Willen de Korpskadetten hier een brief schrijven 
aan de Korpskadetten daar? Het antwoord zal 
we! lang duren, eer bet komt, maar komen zal 
bet zeker". 

Oost en West ontmoetten elkaar dien avond 
in Hanwell, want in ons wereldomspannende 
Leger zijn al Gods kinderen, evenals in het 
Koninkrijk des Hemels, ~en . 

En ook wij bier in lndie zeggen nogcens ecn 
hartelijk .. Thank you" aan ooze Engelsc;.e 
Korpskadetten, en aan Adjudantc Whur. ie 
zoo pas van haar Europecsch vcrlof is terug
gekomen en zoo vriendelijk was de trom met 
zich mee te brengen . 
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