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Kinderjaren ongedwongen, vol vreugde GEL UK-WENSCHEN UIT NEDERLAND in Deli, Poeloe Si Tjanang, dicht bij 
onder goede bescherming. VAN n EN Bela wan. De overname van de land-

Vader verbonden aan het Jacht- MINISTER VAN STAAT, A. w. F. IDENBURG. bouwkolonie Kalawara in Midden-
departement van Z. M. Koning Wil- Celebes met haar paar honderd Ja-
lem III om zijn groote jachtpartijen 's Gravenhage, 28 December 1933. vaansche emigranten en het begin van 
te organiseeren. Hocggeachte Heer de Groot, het Zendingswerk in dat gedeelte. 

Moeder een geloovige, biddende Ook namens mijn vrouw moge ik U hartelijk geluk wenschen met Uw Welk een activiteit werd in die 
vrouw, maakte door haar eenvoud a. s. 45 jarig jublleum als hellsofficier. dagen door het Heilsleger ontplooid 
en liefde een grooten indruk op den God heeft U de genade gegeven om veel te mogen doen in Zijn dienst onder het bezielende leiderschap van 
jongen Johannes de Groot. en tot hell van den naaste, ook in Nederlandsch-Indie. Kommandant de Groot. 

Bezocht in Apeldoorn de door den Th blijf dit steeds dankbaar gedenken, en ik verheug mij dat U ook! Een groot Nederlander in het Buiten-
Koning Willem III gestichte Konings- thans weder Uw krachten aan Nederlandsch-Indie kunt wijden. land. 
school, na pensioeneering van zijn va- God moge ook verder Uw arbeid zegenen. Leider van de Heilsleger-organisatie, 
der, toen de familie naar Deventer Hij zegene U ook in Uw persoonlijk- en in Uw familieleven. achtereenvolgens in Japan, Zwitserland 
vertrok, werd zijn jeugdopleiding daar Met onze beste groeten gaarne en hoogachtend en Zuid-Afrika. Vele Nederlanders met 
voltooid. Uw dienstw. dien. verlof uit Indie en op reis naar het 

Eerste aanraking met het Leger des 
Hells. 

Al heel spoedig nadat het Leger des 
Heils in 1887 zijn intrede in Nederland 
deed en het Leger met rumoer, spot, 
tegenstand, zelfs vijandschap werd 
ontvangen, werd de jeugdige de Groot 
in de samenkomsten in Amster 
zoo aangegrepen door den Geest van 
God, dat hij een geestelijke reformatie 
onderging, en het vaste besluit nam 
zich ten volle te wijden aan den dienst 
van God en het Leger. 

28 Januari 1889 trad hij de Kweek
school te Amsterdam binnen ter oplei
ding tot Heilsofficier. 

Legerarbeid in Nederland. 

Rijke ervaring opgedaan als H eils
officier werkzaam onder de boeren
bevolking in Winschoten, het deftige 
Utrecht met zijn universiteit, waarvan 
vele jonge studenten de Legersamen
komsten bezochten en door die nieuwe 
beweging werden aangegrepen en be
keerd, het stille Zuiderzee-stadje Enk
huizen, de fabriekstad Almelo, waar 
de Legerarbeid door Kapitein de Groot 
werd begonnen, Groningen, Rotterdam 
met zijn ruwe haven-bevolking, de 
hofstad den Haag. 

In 1894 volgde de bevordering tot 
den staf. Het Legerwerk was destijds 
in drie divisies verdeeld en Adjudant 
de Groot werd geplaatst in Zwolle met 
verantwoordelijkheid voor de vijf noor
delijke provincies. 

In 1899 huwde de inmiidels tot Staf
kapitein bevorderde de Groot met 
Leonarda de Zwaan, een vrouw van 
groote geestelijke gaven, zacht, ver
standig en bemind door allen, die haar 
kenden niet het minst in Ned.-Indie, 
waar ~ij den Kommandant terzijde 
stond gedurende zijn eerste leider
schap. 

Eerste Buitenlandsche aanstelling. 

Secretaris voor het Maatschappelijk 
Werk van het Leger des Heils in 
Brussel, waar hij twee jaar verbleef, 
om daarna weer naar Nederland terug 
te keeren. 

Leider van de Nationale K weekscholen 
in Nederland. 

In 1905 werd Brigadier de Groot 
K weekschoolleider in Amsterdam. 
Honderden Heilsofficieren zijn onder 

hem opgeleid en vele ook in N ed.Indie 
bekende Heilsofficieren zijn onder zijn 
leiding getraind, o. a. de Financieel
Secretaris, Majoor G. Lebbink, de 
Kweekschoolleider, Majoor H. Loois. 

Naar Ned.-Indie. 
In 1912 werd Luit-Kolonel de Groot 

Leider van den Legerarbeid in deze 
gewesten en arriveerde in Juli van 
dat jaar met de ,,Koning Willem III" 
in Tandjong Priok. 

w. g. IDENBURG. vaderland, hebben Kommandant de 
Groot in die landen ontmoet en hebben 

Welk een reuzen-taak werd door 
hem gedurende die eerste periode van 
vijf jaar verricht. De bouw van het 
William Booth Ooglijdershospitaal in 
Semarang, waar de. bekende Heilsoffi
cier-oogarts Dr. Wille een grootsch 
werk verrichtte. Het overbrengen van 
het Hoof dkwartier van het Heilsleger
werk van Semarang naar Bandoeng. 
De bouw van dat Hoofdkwartier. Het 
vestigen van Kinderhuizen in Ban
doeng, Djokja en Medan. Het openen 

met eerbied kennis genomen van den 
ontzaggelijken arbeid, die ook in den 
vreemde door hem tot stand gebracht 
is. Plaatsruimte belet ons hierover 
verder uit te wijden. 

Bevordering tot den rang van Com
missioner. 

Dit geschiedde in 1918. Deze rang is 
na dien van Generaal de hoogste in 
het Leger des Heils. 

Voor de tweede maal naar Ned.-Indie. 

Op een leeftijd, waarop anderen in 
Nederland of daarbuiten van een wel
verdiend pensioen genieten, werd 
Kommandant de Groot door Generaal 
Higgins in 1931 gevraagd wederom 
het bevel van het Heilslegerwerk in 
deze gewesten op zich te nemen. En 
wat deze laatste jaren verricht is, ligt 
nog versch in ieders geheugen. Het uit
gebreide, groote, eertijds rijke, winst
gevende Indie is thans onder een wolk 
van depressie, zoo dik en zoo hevig, 
als niet te beschrijven is. Kommandan4; 
de Groot opende zijn zeven Tehuizen 
voor crisis-werkloozen en deze hebben 
bewezen in een grooten nood te voor
zien. De Minahassa opende. zich voor 
den arbeid van het Heilsleger. Makas
ser kreeg een nieuw ziekenhuis. En 
wij weten, dat vele plannen tot uit
breiding den Kommandant bezighou
den. Er is ook nog zooveel te doen in 
dit groote eilandenrijk ; de nood is zoo 
groot. 

Persoonlijk getuigenis. 

,,Terugziende op mijn levensarbeid 
van 45 jaar, voel ik mij gelukkig iets 
te hebben kunnen bijdragen om ande
ren te helpen. Indien ik mijn leven 
opnieuw te leven had, ik zou hetzelfde 
pad gaan: het pad van dienen." Dit 
zijn de uit het hart gegrepen woorden 
van den jubileerenden Kommandant 
zelf. 

Kommandant ! Uw Officieren en 
strijdmakkers van Nederlandsch-Indie, 
van alien rang en landaard, brengen U 
met vreugde hun eeresaluut. Wij dan
ken God voor U en voor Uwen arbeid 
in Zijn Koninkrijk en onze bede is 
dat Gods rijkste zegen steeds in over
vloedige mate Uw deel moge zijn. 

Dat 's Heeren zegen op U daal, 
Zijn gunst uit Zion U bestraal. 
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i EEN GROOTSCH JUBILEUM. l 
I door Lt. Kolonel J. Brouwer (R.) ! 
i ! 
~~~~~~._....._.._._..~.._..__. ....... ~ 

Gevolg gevende aan den cl.rang dier 
zelf de lief de van Christus, die hem 
ongeveer 10 maanden tevoren had aan
gedreven om in het openbaar in de 
zaal van Amsterdam 3, aan de voeten 
van zijn Reiland zich neer te werpen 
in volle overgave des harten aan Hem, 
stapte Kadet Johannes W. de Groot 
op 28 Januari 1889, dus 45 jaar geleden, 
de K weekschool van het Leger des 
Heils aan het Rapenburg te Amsterdam 
binnen, teneinde Gode zijn leven, zijn 
alles te wijden tot redding van het 
verlorene. 

Maar zeer kart duurde zijn opleiding; 
de veelbelovende oogst wachtte en 
riep om arbeiders. En zonder verder 
wikken of wegen, zonder te vragen 
waarom of waarheen, volgde de over
gegeven jonge Officier de hem gegeven 
marschorders, die hem beurtelings 
naar Noord, naar Zuid en omgekeerd, 
naar Oost en West of Centrum voer
den. De aanstellingen volgden elkander 
op, maar waren niet even gemakkelijk ; 
miskenning, haat, vervolging waren 
aan de orde van den dag. 

Luitenant J. W. de Groot. 

Krach tiger in het geloof, rijker in 
geestelijke ervaring, bekwamer tot 
den strijd, volgden na Winschoten, 
Vlissingen, Retranchement, Meppel en 
Sliedrecht, belangrijker posten zooals 
Utrecht, Enkhuizen, Almelo, Zwolle, 
Groningen, Rotterdam, Gouda en den 
Haag. 

Het was vooral in laatstgenoemde 
drie korpsen, gelegen in de Zuider
Divisie, waarover schrijver dezes des
tijds als D. 0. gesteld was, dat Ka
pitein, later Ensign de Groot heel veel 
zegen en welslagen had, en deze stoere 
arbeider met zijn ,,bergen verzettende 
wilskracht" en ,,ontembare werklust", 
die niet maar voldaan was met een 
gedeeltelijk de zaal vullend gehoor, 
maar in een ,,overloopende maat" ge
loofde, tevens op practische wijze en 
zeer tot genoegen van zijn D. 0., zijn 
hartelijke meeleven met en gevoelen 
voor zijn collega's in de meer noodlij
dende korpsen toonde. 

Dit geloof in een ,,overloopende" 
maat was een werkzaam geloof. Het 
deed hem ,,aanpakken" en zich niet 
schamen om o.m. gebruik te maken 
van allerlei vindingrijke grepen. 

Een staaltje hiervan? Voor het op
werken van een groote, buitengewone 
samenkomst, waarvoor tijd tot goede 
aankondiging had ontbroken, ging 
Ensign de Groot met zijn Luitenant 
de straat op, bleef op een brug staan, 
zijn Luitenant als maar wijzende naar 
een plek in het grachtwater beneden, 
tot de schare der nieuwsgierige om
standers zulke afmetingen had aange
nomen dat ze het verkeer dreigde te 
stremmen. Toen deed hij vlug en ef
fectief zijn aankondiging en verdween. 

Zulke grepen spreken van de 
vindingrijkheid, het doorzettingsver
mogen en den ijver voor de ,,Groote 
Zaak" die dezen enthousiasten Leid•~r 
bezielen, wiens moed, voortvarendhetd 
en strijdlust, wel verre van gedempt 
te warden door tegenstand en moei
lijkheden, maar veeleer daardoor aan
gevuurd, en gesterkt door zijn geloofs-
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vertrouwen, hem meestal de zege doen 
bevechten en zijn doel bereiken. 

Den ,,stroom" te hebben en ,.,in den 
stroom" te zijn, zijn twee geijkte Le
gertermen, die het aan Kommandant 
de Groot te danken heeft. Met de 
eerste wordt door hem een tj okvolle 
zaal bedoeld ; ,,in den stroom" ( d.i. echt 
gelukkig) kunt ge hem zien, wanneer 
in een gloedvolle verlossings-samen
komst, waarin Gods sterke arm mach
tig geopenbaard is, vele beladen en 
boetvaardige zondaren, zich buigend 
voor de macht der Liefde, den Reiland 
om vergevtng en verlossing smeeken. 

Kranige figuur, krachtige persoon
lijkheid, joviaal en minzaam, stipt op 
tijd, placht zijn verschijning in Leger
kringen in Nederland, waar en wanneer 
dan ook, ja zelfs het noemen van zijn 
naam, steeds een guile glimlach op 
aller aangezicht te tooveren. 

Ziende dat deze regelen slechts be
doeld zijn als een korte waardeering 
van het nuttige leven en den onver
moeiden, vruchtbaren arbeid van 
onzen hooggeachten en beminden 
Jubilaris, memoreeren wij ter aanvul
ling van de reeds bovengenoemde, nog 
kortelings de volgende door hem Le
kleede aanstellingen, t.w. een Divisie
Officiersschap in Noord Nederland, 
het Commando over den Legerarbeid 
in Belgie (na in Januari 1899 in den 
echt verbon<len te zijn met Ensigne de 
Zwaan - zijne onvergetelijke echt
genoote, die hem na vele jaren, gedu
rende zijn bevel over Zwitserland door 
den dood ontviel). Gedurende 71/2 jaar 
was hij vervolgens als K weekschool
leider en D. 0. in Amsterdam werk
zaam, waarna hij in 1912 als Terri
toriaal Kommandant in Nederlandsch
Indie werd aangesteld. Daarna volgden 
respectievelijk het Leiderschap over 
den Legerarbeid in Japan, in Zwitser
land en in Z uid-Afrika, na aflo1.1p 
waarvan hij ten tweede male door 
den Generaal gekozen en aangesteLl 
werd als Territoriaal Leider over 
Nederlandsch-Indie, waar hij niet 
alleen de rechte man op de rechte 
plaats, maar ook op den rechten tijd 
gezonden is gebleken te zijn, dank 7ij 
zijn krachtig initiatief, zijn durf. zijn 
vertrouwen op God en in de Orga1J
satie die hij client en zijn groote belang
stelling in al wat te maken heeft met 
het stoffelijk en geestelijk welzijn 
zijner medemenschen. . 

Indie, van de hoogsten in den lande 
tot den man uit de lagere lagen, waar
deert hem, wij van het Leger des Heils 
zijn trotsch op hem, danken God voor 
zulk een Leider en bidden hem en zijn 
waardige, hooggeachte echtgenoote op 
dit zijn Jubileum Gods rijksten zegen 
toe. 

Voorzeker, leed en droefheid zijn ook 
hem niet gespaard gebleven. Behalve 
het zooeven ter loops vermelde groote 
verlies, overleed, slechts enkele dagen 
nadat hij haar nog in welstand daar 
had ontmoet, zijn eenige in Duitschland 
als Heilsofficier werkzame dochter 
Frieda. Het bericht van haar overlij
den gewerd hem op den Oceaan en 
route naar Zuid Afrika ............ Maar 
over leed en lijden spreken wij th;:ins 
niet nu wij medejubelen op dezen groo-

Terr. Kommandant. 
van het L. d. H. in Japan. 

ten gedenkdag en waar wij wetE::n 
dat ook deze dingen medewerken ten 
goede dengenen, die God liefhebben. 

* * * 
.. Menschen verheerlijking ? Weinigen 

ZlJn er meer wars van dan ik. Slui
ten we ons oog voor menschelijke te
k?rtkomii:.gen en gebreken? Dat l.Jj, 
d~~ er VrIJ van is, ze opsomme indien 
h1J zulks nuttig en noodig vindt ! 

Wij die weten wie en wat Komman
dant de Groot is en hoezeer hij warm
te weet te waardeeren, maar ook we
derkeerig mee te deelen, voelden be
hoefte en vonden er vreugde in deze 
paar woorden van appreciatie hier uit 
te spreken en God onzen dank te be
talen, ,,Die Zijne engelen maakt gees
ten en Zijne dienaars tot een vlam
mend vuur." 

r ,_...._,,---~·----..--...-...-. 
, HET JUBILEUM VAN~-;~-i i KOMMANDANT. l 
I door Luit.-Kol. Dr. Wille (R.) i 
...._..~~~------ ......... ..._.. ...... ~---- I . -----~~a-a 

Men is zoo vriendelijk geweest mij 
een gelegenheid te geven ook in de 
Strijdkreet mijne gelukwenschen aan 
onzen geliefden Leider te mogen over
brengen. 

Vijf-en-veertig jaar is de Komman
dant nu onafgebroken strijdend aan 
het Front. 

Op een leeftijd, waarop andere jonge 
mannen zijn begonnen zich voor te 
bereiden voor een of ander aanzien
lijke en voordeelige positie, werd hij 
door Gods Geest gedreven zich aan te 
sluiten bij een kleine menigte van mis
kende, verachte en vervolgde Christe
nen zooals het Leger des Heils in die 
dagen was. 

Lt. Kolonel en Mevrouw de Groot: 

Mijn kennismaking met den Kom
mandant is echter van veel lat 
t .. d l .. k ere lJ en, name lJ toen hij in 1912 voor 
de eerste keer werd aangesteld 1 
Territoriaal Leider van het Leger d s 
Heils in Nederlandsch-Indie. es 
. Ik was toen werkzaam in de Inrich
t~ng Boegangan voor zieken en behoef
t1gen te Semarang. Wij hadden d· 
~oo ~oed als het kon, een oogkli~i~~ 
ingencht, waar zoowel Europeane 1 
Inlanders werden geholpen en e n a s , r was 
een groote toeloop van patient 

Ar h en . 
. .l.hets wdas ec ter zeer primitief ltl· 

gene , e gebouwen waren oude 
vervallen bamboe-huizen en 1 ' 
klein voor het werk. vee te 

J aren lang was er over ges k 
If 

. pro en 
een ze stand1g Ooglijdershospitaal te 
bouwen, <loch er was steeds ni ts 
terecht gekomen en 1·k h d ~ v1.~n 11 h ' a e1gen IJk 
a e oop daarvoor opgegeven. 

Zoo stonden de zaken toen Lt.-Kolo
nel de Groot zijn eerste bezoek bracht 
aan Boega:-igan en ook m.. . , 
gro~~en, terwijl ik bezig wa; U:~~ ~m 
patienten Toen h.. 11 e 
zeide h · .' d 1J a es gezien had 

JJ, at de lokalen ongeschikt 
wt arlen en dat er een Ooglijdershospi-
aa moest gebouwd d 

hem volkomen gelijk w~~chen. Ikt gaf 
W di 1

. , me een 
eemoe g g unlachje. 
Toen zeide hJJ.. . M.. . 

J h d . " lJn naam is niet 
Oo ~es e Groot, als er geen 
ogl~Jdershospitaal gebouwd wordt ,, 

En idk begreep dat hij het ernsti.g 
meen e. 

FEBRUARI 1934. 

Adjudant de Groot, Divisic-Officier. 

Het zag er anders moeilijk genoeg uit 
zoo iets tot stand te brengen. W el was 
het Gouvernement bereid een flinke 
subsidie te geven maar wij moesten 
zelf f 30.000 bijdragen en wij hadden 
niets. Maar toen ging de Kolonel zelf 
aan het kollekteeren bij de groote fir
ma's en spoedig is gebleken welk een 
bijzondere gave hij bezat de menschen 
te bewegen, ons flink te hulp te ko
men. Enkele malen bcn ik met dE>n 
Kolonel meegegaan, b.v. bij den beken
den groothandelaar Oei Tj ong Ham te 
Semarang, die door de welsprekendheid 
en overtuiging van den Kolonel bewo
gen werd f 5000.- ineens te geven. 

In minder tijd dan iemand had kun
nen gelooven werd het noodige bed.rag 
bijeen gebracht en in 1915 kon het 
nieuwe Ooglijders-hospitaal geopend 
warden. 

Zijn werk hier werd eenigszins 
vroegtijdig afgebroken door zijne be
noeming tot Leider van het Leger
werk in Japan, maar in 1931 hebben 
wij hem weer terug mogen ontvangen 
als Kommandant en wij verblijden 
ons daarover. 

Wij hebben in hem teruggevonde 
dezelfde eigenschappen, die wij tevo
ren hadden leeren waardeeren : zijn 
welwillendheid en hulpvaardigheid, 
zijn groote geduld en onvermoeibaar
heid, en dan zijn eenige gave om de 
menschen te winnen, niet alleen voor 
zichzelf, maar voor het werk in het 
Koninkrijk Gods. Wij hebben onder
vonden dat hij nog de bijzondere ga
ven bezit van den Leider, om te zien 
waar een open weg is voor het belang
rijkste werk en clan met verrassende 
snelheid en kracht vooruit te dringen. 

Wij brengen den Kommandant onze 
hartelijke gelukwenschen op dezen 
grooten dag, met dank voor alles wat 
hij voor ons heeft gedaan, en met de 
bede, dat de Heer hem nog lang moge 
sparen voor ons, voor Mevrouw de 
Groot, die hem zoo trouw terzijde staat 
in zijn werk en voor het Leger des 
Heils. 

God zegene Kommandant de Groot ! 

Terr. Leider van hct L. d. H. in Zwitserland. 
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Koloncl H. Gore. 
Onder-Secretaris voor Buitenland5che Zaken. 

COMMISSIONER II. W. MAPP 
verwelkomd in Bandocng 

,,Gisteravond, om 7 uur, ving in de groote 
zaal van de societeit Concordia het openbaar 
welkom van den Chef van den Staf van het 
Leger des Hells, Commissioner Henry W. 
Mapp aan. 

De schouwburgzaal was geheel gevuld ; 
voor 1/3 deel met Officieren en Soldaten 
van het Leger des Heils en voor 2/3 met 
belangstellenden. 

Van de aanwezige autoriteiten noemen wij 
slechts Zijne Excellentie den Leger-Com
mandant en Mevrouw Koster en den Chef 
van den generalen Staf Generaal-majoor 
Boerstra. 

Verder waren er zeel vele militaire en 
burgerlijke autoriteiten en tallooze andere 
vooraanstaande Bandoengers. 

Klokslag 7 uur begon het openbaar welkom. 
Staande werd door alle aanwezigen, be

geleid door de muziek van het L. d. H., het 
plechtig openingslied gezongen. 

Daarna ging Majoor Lebbink voor in het 
gebed, waarna door Kommandant de Groot, 
Leider van het Leger des Heils in Neder
landsch-Indie, een inleidend woord werd 
gesproken. 

Na allen aanwezigen een hartelijk welkom 
te hebben toegeroepen richtte Kommandant 
de Groot zich tot den eeregast van dezen 
avond, Commissioner Mapp. Kommandant 
de Groot gaf uiting aan zijn grootc blijd
schap, dezen hoogen Officier in Belawnn
Deli te hebben mogen verwelkomen en hem 
vervolgens over Java te hebben mogen 
rondleiden en overal de grootsche en feeste
lijke samenkomsten te hebben mogen bij
wonen. 

De Kommandant dankte ook de vele vrien
den van het Leger, die nooit nalieten, het 
Leger te helpen, waar dit noodig was. 

Na eerst in het Hollandsch gesproken te 
hebben, ging de Kommandant in de Engel
sche taal over om Commissioner Mapp nog
maals te danken voor de groote eer, w elke 
hij het Leger in Indie aandeed door naar 
deze landen te komen. Nimmer te voren is 
een zoo hoog geplaatst Officier der inter
nationale organisatie in Indie geweest. 

In groote dankbaarheid memoreerde spre
ker ten slotte de groote gift, welke de Land
voogd het Leger schonk. 

Een daverend applaus volgde op de woor
den van den spreker. 

Hierna werd door een twintigtal kleine 
meisjes van het kindertehuis van het Leger 
een alleraardigste oefening uitgevoerd. De 
kinderen hadden roode strikken in het haar 
en wit-blauwe jurkjes aan. In de hand had
den zij mooie bloemkransen. De door piano
muziek begeleide oefening slaagde buiten
gewoon. 

Vervolgens werd naar het podium geleid 
de heer M. F. Tydeman, Resident van 
Priangan, die de volgende woorden sprak : 

Commissioner Mapp l 
With great joy I bid. you welcome on be

half of all Government-Officials as well as 
on behalf of all the inhabitants of the Resi
depcy Priangan. 

Your visit as Head of the Staff of your 
world-known Salvation Army must be re
garded as a great benefit to our country. 

Now that your journey through Java has 
nearly come to an end, I hope, that you 
will be greatly satisfied, having seen all 
the magnificent work, done by the Officers 
and Soldiers of your Army, and that your 
visit has given you the convincement of 
their splendid achievements. 

Commissioner Mapp ! Wishing you and 
your Army all good luck and strength to 
accomplish your work, please allow me to 
address a few words in Dutch to CommisJ 
sioner de Groot. 
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~ ~ 
~ TELEGRAM VAN DEN GENERAAL ~ i ontvangen door den Kommandant na afloop van de campagne. I 
~ Konunandant de Groot, Heilsleger, Bandoeng. <iil 
~ Wij willen U verzekeren van onze hartelijke gelukwenschen g 
C in verband met de welgeslaagde campagne tijdens het bezoek : 
~ van den Chef van den Staf. 'I 
P1 Ten zeerste waardeeren wij alles wat er gedaan is en WIJ ~ 
l'. verblijden ons over het be1icht aangaande de krachtige vo01-uit- ~ 
~ gang in het Territorie. ~ 
~ God zegene U. ~ 
~ DE GENERAAL. ~ 

~ ~ 
L~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

BOODSCHAP VAN DEN CHEF VAN DEN STAF 
BIJ ZIJN VERTREK. 

Mijn waarde Kommandant en Makkers, 

U heeft mij begroet met een boodschap van W elkom in de 
Strijdkreet in verband met mijn bezoek. lk dank U daarvoor. 

Thans is het mij een vreugde en een voorrecht U een bood
schap te zenden, en zulks doe ik met een hart vol dankbaarheid 
aan God voor de vele zegeningen welke Hi; ons geschonken 
heeft gedurende de dagen, die wij samen hebben doorgebracht. 

Deze wonderbate campagne, nu p·as geeindigd, is onder den 
zegen Gods in alle opzichten een succes geweest. Vele gebeden 
zijn tot den Troon der Genade opgestegen. De Heer heeft deze 
gebeden verhoord. W ij hebben geloof gehad ~ het geloof is be
loond geworden - groote verwachtingen hadden wij, en deze ver
wachtingen zijn meer dan gerealiseerd. Onze harten en gedachten 
zijn geroerd geworden, onze geest is verkwikt, en een geestelijk 
opbeuren is tot ons gekomen. Wij danken God voor al deze ze
geningen en wij brengen Hem lof en eer. 

Roerende tafereelen hebben wij gezien aan de zondaarsbank. 
Laat ons meer dan ooit met hart en ziel trachten zielen te win
nen, gedachtig zijnde aan de woorden van onzen tot heerlijkheid 
bevorderden Stichter: ,,Ga tot de zielen, en ga tot de slechtsten." 

Het is voor mij een groote vreugde geweest met U allen te 
zijn. Kommandant en Mevrouw de Groot, de Algemeen-Secreta
ris en anderen hebben uitstekende hulp verleend. Nooit zal ik 
kunnen vergeten al de vriendelijkheid en kameraadschap. lk neem 
met mij een blijde en bezielende herinnering aan alles. lk zal een 
vast geloof hebben voor steeds grootere overwinningen. De Kom
mandant en U hebben reeds groote dingen tot stand gebracht, 
maar nog meer wacht ons. 

De Generaal is zeer verblijd over het succes van de Cam
pagne en hij feliciteert U allen hartelijk daarmede. 

Ik ben vol hoop dat ons Leger in Nederlandsch-lndie steeds 
voorwaarts zal gaan. lk zal U alien gedenken en voor U bidden. 

lvogmaals mijn diep-gevoelden dank. 

Geloof mij, 

uw U toegenegen, 

Kommandant de Groot ! 
Met bijzonder genoegen heb ik op dezen 

avond de aangename taak op mij genomen 
om een enkel woord van welkom tot Com
missioner Mapp te richten. 

De komst van Commissioner Mapp naar 
deze gewesten, als hoogste vertegenwoordi
ger van den Generaal Edward J. Higgins, 
den oppersten Leider der wereldorganisatie : 
,,Het Leger des Heils", is niet alleen voor 
hen, die zich onder de vaan van dat Leger 
hebben geschaard, doch voor de geheele 
samenleving hier te lande van bijzondere 
beteekenis. 

Zij demonstreert immers, dat de opperste 
leiding middels Commissioner Mapp als Chef 
van den Staf wil kennis nemen van het werk 
der door haar geleide organisatie, eene be
langstelling, welke slechts kan voeren tot 
een zoo mogelijk nog krachtiger ontplooi'ing 
van de energie der hier werkzame Officieren 
en minderen. 

,,Goede wijn behoeft geen krans !", zie hier 
een in dit verband wel bij uitstek toepasselijk 
spreekwoord. 

HENRY W. MAPP. 

Ik kan echter niet nalaten, hier uiting te 
geven aan mijne bewondering voor hetgeen 
hier te lande door deze organisatie is tot 
stand gebracht. 

Voortreffelijk geleid door de hierheen ge
zonden Territoriale Kommandanten, is op
gebouwd een werk, z66 veelzijdig, z66 veel
omvattend, dat het eenvoudig onmogelijk is, 
zich ons Nederlandsch-Indie voor te stellen 
zonder het Leger des Hells. 

Reeds elders werd in welgekozen woorden 
het m66ie werk gekenschetst, maar op deze 
plaats breng ik U, Kommandant de Groot, 
gaarne nogmaals een eer~saluut voor hetgeen 
onder Uwe bezielende leiding werd verricht 
ten bate van onze door den ongunst der 
tijden zoo zwaar getroffen medemenschen : 
reeds hierdoor heeft Uwe organisatie deze 
samenleving blijvend aan zich verplicht. 

In het heden ligt eene belofte voor de 
toekornst. Welke mogelijkheden voor het 
Leger hier te lande nog openstaan, ik ver
mag ze niet te benaderen, nog minder aan 
te duiden. 

Wij zijn er echter van overtuigd, dat de 
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daadkracht, in zoo ruime mate aanwezig bij 
de hier werkzame Officieren en Soldaten, 
allen gedragen door het hooge ideaal : ,,Ser
vice above Self', onder de doelbewuste lei
ding van U. Kommandant de Groot, ook in 
de komende tijden vruchten zal afwerpen. 

Ik besluit met den wensch, dat het ver
blijf van Commissioner Mapp moge bijdra
gen tot verdere krachtige ontplooilng van 
's Legers schoonen arbeid en spreek daarbij 
de hoop uit, dat straks teruggekeerd in En
geland, Commissioner Mapp den Generaal 
wel zal willen getuigen van het mooie werk, 
in ons Nederlandsch-Oost-Indie verricht 
door eene kleine schare van stille, toegewijde 
werkers. 

Komrnandant de Groot onderscheiden. 

Een bijzonder plechtig oogenblik was 
het toen Commissioner Mapp den Leider van 
het Leger des Hells in Indie een onder
scheidingsteeken op de borst speldde. Het 
onderscheidingsteeken zelf wordt uitgereikt 
voor 25 jaren dienst als Officier bij het 
L. d . H. ; het eereteeken dat Kommandant 
de Groot werd uitgereikt bevat bovendien 
2 sterren, elk voor 10 jaren dienst. In een 
geestige speech zette Commissioner Mapp de 
beteekenis van dit eereteeken voor 45 jaren 
dienst uiteen. 

De aanwezigen hieven spontaan een dave
rend ,,hoera" op Kommandant de Groot aan. 

Hierna werd het woord gegeven aan Com
missioner Mapp. (Zie pag. 4 en 5). 

Na afloop van deze toespraak, die door 
een der officieren vlot in het Hollandsch 
werd vertaald, bracht Kommandant de Groot 
aan Commissioner Mapp een woord van diep
gevoelden dank. 

Na slotgezang en gebed behoorde deze 
groote bijeenkomst weer tot het verleden. 

Het is een grootsche avond geweest voor 
het Leger des Heils. Duidelijk is ook ge
bleken de waardeering, die men voor het 
werk van het Leger heeft." 

overgenomen uit bet A. L D. 

Adjudant W. Ware, 
Prive-Secretaris van den Chef van den Staf. 

DE TWEE ANDERE GASTEN. 
Het verslag van het bezoek van den Chef 

van den Staf zou niet compleet zijn, zonder 
enkele woorden, gewijd aan de twee Officie
ren die hem vergezelden en die ook verder 
de reis meemaken naar China, Korea en 
Japan. 

Kolonel H. Gore, die zelf 25 jaren zendings
arbeid heeft verricht als Officier van het 
Leger des Heils in Britsch-Indie en die 
daardoor kennis heeft van het werk in het 
buitenland, is bijzonder geschikt voor de po
sitie die hij thans vervult als Onder-Secretaris 
voor Buitenlandsch-Werk, verbonden aan het 
Internat. Hoofdkwartier te Londen. Hij is 
tijdens zijn bezoek hier bezig geweest be
langrijke besprekingen te houden en infor
matics in te winnen aangaande ons werk 
in Nederlandsch-Indie, wat zeker wel van 
dienst zal zijn in de toekomst. In de Officiers
samenkomsten te Soerabaja en te Bandoeng 
hadden wij het voorrecht iets van hem te 
vernemen uit zijn eigen ervaring, waardoor 
wij rijkelijk gezegend werden. 

Adjudant Ware is iemand die achter de 
schermen steeds bezig is, erg druk zijnde 
zonder veel drukte daarvan te maken. Het 
deed ons goed van zijn trouw en toewijding 
kennis te nemen, en wij gelooven dat oo.tt 
zijn bezoek aan Nederlandsch-Indie voor ve
len tot zegen is geweest. 

Het was ons een vreugde kennis te maken 
met deze twee Officieren en wij bidden voor 
hen Gods besten zegen op hun verdere reis. 



AANKOMST TE PRIOK. 

De Chef van den Staf spreekt aan de kade. 

· E groote gebeurtenis, het 
bezoek van den Chef van 
den Sta£, Commissioner 
Henry W. Mapp aan Ne

. derlandsch-Indie, waarnaar 
wij maanden lang hebben uitgezien, 
behoort nu tot het verleden. En toch 
niet. ..................... Want in onze ge-
dachten zullen de herinneringen Jang 
voortleven aan wat door dit bezoek 
gebracht is aan honderden, aan duizen
den in dit land. Wij kunnen nog ver
der gaan en zeggen, dat de resultaten 
hiervan gezien zullen worden in de 
eeuwigheid. 

Het is ons niet mogelijk alles w~er te 
geven, maar wij willen trachten aan on
ze lezers een idee te geven van hetgeen 
er gezegd en gedaan is. Het program
ma, dat afgewerkt is, was zwaar, het 
aantal plaatsen in betrekkelijk korten 
t ijd bezocht, was veel, pers- en andere 
interviews werden gehouden, plannen 
besproken en zaken behandeld. Voor 
de Heilssoldaten en vrienden van het 
Leger bestond het belangrijkste dee! 
van het programma uit de samenkom
sten, die in de verschillende centra 
gehouden werden. 

Overal ondervond men groot en
thousiasme en sympathieke belang
stelling vanaf de hoogste personen in 
het rand. 

De eerste begroeting in Nederlandsch
lndie. 

Kommandant de Groot, die naar 
Belawan afreisde om den Chef van 
den Sta£ reeds bij zijn aankomst op 
N. I. grondgebied te ontmoeten, was 
de eerste om onzen beminden en hoog
geachten gast te verwelkomen. Welk 
een blij1dschap voor beiden was die 
ontmoeting. Aan de kade te Belawan 
stond een groepje Officieren van Me
dan en Poeloe si Tjanang en makkers 
van het Korps Belawan. Deze eerste 
kennismaking met het Heilsleger in 
Nederlandsch-Indie maakte een zeer 
prettigen indruk. Een kort bezoek 
werd gebracht aan de Leprozerie te 
Poeloe si Tjanang. 

De toewijding en opoffering van de 
Officieren die hier werkzaam zijn, zal 
de Commissioner nooit vergeten. 

Na een hartelijk afscheid van de 
makkers werd de reis voortgezet, nu 
met den Kommandant aan boord, die 
gelegenheid had met den Chef van 
den Sta£ belangrijke gesprekken te 
voeren aangaande de stand van zaken 
betreff ende het Heilsleger in N eder
landsch-Indie. 

Aankomst te Priok. 

Bij de Uitkijk stond het Officiers 
Muziekkorps opgesteld om zoodra 
de boot in zicht was hun welkom 
te geven. Op de kade verzamelden 
zich Officieren en Heilssoldaten en 
makkers en kinderen van het Chi
neesch Korps te Batavia. Aller 
oogen waren gevestigd op de ,,Chri
stiaan Huygens" en wat waren wij 
blij toen de boot zoo dicht bij was, 
dat wij onder al de passagiers konden 
onderscheiden Commissioner Mapp en 
onzen Territorialen Leider. Al dade
lijk begon de begroeting vanaf de 
boot tot de kade en welk een enthou
siast Halleluja weerklonk toen de 
Chef in antwoord op de groet van de 
kade: ,,Welkom in Nederlandsch-In-
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die" in het Hollandsch antwoordde: ,,Ik 
hen blij U alien te zien." De Chef 
van den Sta£ heeft ons hart direct 
gewonnen door zijn vriendelijkheid, 
zijn hartelijkheid, zijn blijde opge
wektheid en zijn eenvoud. 
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H et m uziekkorps speelde, de kinde
ren zongen een welkomstlied , Kom
m andant de Groot sprak een wel
komstwoord, waarna de Chef van den 
S ta£ uiting gaf aan zijn dankbaarheid 
en vreugde, dat hij in de gelegenheid 
was Ned.-Indie t e bezoeken en zijn 
dank uitsprak voor het welkom hem 
gegeven. 

In de ochtenduren bezocht de Chef 
van den Sta£, ver gezeld van Komman
dant en Mevrouw de Groot, de ver
schillende Inrichtingen van het Leger 
te Batavia; door de meisjes van het 
Meisjeshuis werd hem een aardig wel
komstlied toegezongen ; ook had een 
interview met pers-vertegenwoordigers 
plaats, waarna in het Hotel des Indes 
een lunch den Chef van den Staf werd 
aangeboden. Het woord werd aan tafel 
gevoerd achtereenvolgens door Kom
mandant de Groot, Dr. Meyer Ran
neft, vice-president van den Raad van 
Indie, de heeren Fitzmaurice en van 
Baalen, Dr. Slotemaker de Bruine en 
ten slotte door den Chef van den Sta£ 
zelf. Het belangrijke werk van het 
Leger des Heils werd in de verschil
lende toespraken belicht. 

De Openbare Welkomstsamenkomst 
had des avonds plaats in den Schouw
burg. Er bestond groote belangstelling. 
Onder de aanwezigen bevonden zich 
Dr. Meyer Ranneft en de heeren Koe
soemo Joedo, van den Bussche en 
Hardeman, leden van den raad van 
Indie, vlootvoogd Osten, het Hoofd 
van het Kantoor van Arbeid, Mr. 

Bezoek aan Boegangan (Semarang) 

een lied van welkom, waarna het woord werd 
gegeven aan den Directeur van Justitie, mr. 
J. J. Schrieke, die zijn voile sympathie uit
sprak voor de internationale organisatie, die 
in 84 landen en kolonien werkzaarn is. 

Spreker verklaarde, dat de Commissioner 
diep getroffen zou worden door het werk, 
dat hier door 300 Offi.cieren en Soldaten wordt 
verricht voor hen, die hulp behoeven. 

Spreker memoreerde, dat het Heilsleger 
in Nederl.-Indie in verschillende richtingen 
werkt en dat het de moreele en geestelijke 
opheffing der menschheid beoogt. Om dit 
beter te doen uitkomen, werden achtereen
volgens de werkzaamheden en bemoeienissen 
van het Heilsleger opgesomd, waarbij de 
wijze, waarop tegen de werkloosheid wordt 
opgetreden, door spreker wordt geroemd. 

Nadat wederom een lied was gezongen, 
sprak de Chef van den Sta£ over ,,Het Leger 
des Heils en het geheim van zijn welslagen." 

De Chef van den Staf temidden van de deelnemers aan de W elkomstlunch te Batavia. 

Vreede; het Hoofd van de algemeene 
politie Resident Suermondt; Generaal
Majoor Bajetto, de divisie-commandant 
en Burgemeester Voorneman. Hier
onder geven wij een gedeelte van het 
verslag, opgenomen in een der nieuws
bladen: 

,,Na een openingslied, door alle aanwezigPn 
meegezongen, en na een gebed sprak 
Kommandant de Groot een inleidend woord. 
De Kommandant noemde het een aanleiding 
tot vreugde, dat na 40-jarigen arbeid het 
,,Leger des Heils" in Nederlandsch-Indie door 
den op een na hoogsten Chef van het Inter
nationaal Hoofdkwartier wordt bezocht. 

Dat is ook vooral een reden tot vreugde 
voor ons Heilssoldaten. Spreker verklaarde 
trotsch te zijn op den arbeid der 300 Offi.
cieren, die in Nederlandsch-Indie werkzaam 
zijn. De Offi.cieren zullen worden ge'inspireerd 
door de boodschap, die de Chef van den Staf 
komt brengen. 

Spreker heette Commissioner Mapp wel
kom in dit land en sprak de hoop uit, dat 
hij den Generaal vertellen zou, dat de Offi
cieren hier op hun post zijn en dat zij met 
de soldaten het werk doen. Met een ,,God 
zegene den Chef'' eindigde Kommandant de 
Groot zijn toespraak. 

Hierna kwarnen meisjes in verschillende 
kleederdrachten op het tooneel en zongen 

Buitenzorg. 

Het bezoek van den Chef van den 
Staf aan Buitenzorg zal niet licht ver
geten worden. Met diepe erkentelijk
heid gedenkt hij de buitengewone 
sympathie en belangstelling in en de 
waardeering voor het werk van het 
Leger des Heils, welke hij mocht onder
vinden van Z. E. den Gouverneur
Generaal en Mevrouw de Jonge. Een 
groote eer viel het Leger te beurt toen 
de Chef van den Sta£ en Kommandant 
de Groot door Zijne Excellentie in 
audientie werden ontvangen en daar
na met Mevrouw de Groot werden uit
genoodigd de lunch ten Paleize te 
gebruiken. 

Vrijdagmiddag om vijf uur waren 
een honderdtal in de Societeit bijeen 
om de lezing aan te hooren van den 
Chef van den Sta£. Hierover schrijft 
Het Bataviaasch Nieuwsblad het vol
gende: 

,,Mevrouw de Jonge, vergezeld van de 
adjudanten, Ritmeester de Stoppelaar en 
Luitenant ter zee van Bemmelen, en de Alge
meen-secretaris en Mevrouw Gerke hebben 
van hun belangstelling in het groote werk 
van het Leger des Hells blijk gegeven. 

Onder de aanwezigen merkten wij o.m. 
den Resident, den heer A. H. de Jong, den 
Locoburgemeester dr. Stigter, den Gouver
n ementssecretaris Kiveron met hunne dames 
op, benevens vele bekende Buitenzorgers. 

De bijeenkomst werd met zang geopend, 
waarna Komman dant de Groot in gebed 
voorging om vervolgens een welkomstwoor d 
tot Mevrouw de Jonge te richten, wier komst 
op hoogen prijs werd gesteld. 

De Resident, de heer de Jong, sprak een 
inleidend woord en wees op het feit dat 
ieder in Ned.-Indie den vruchtdrag:nden 
arbeid, de voortvarendheid en het groote 
organisatievermogen van het L eger des Hells 
kende en bewonderde . 

ID IE IL IE 7L I[ 1'J fG :: 
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,,Hoe zal ik", zoo ving hij aan, ,,uit
drukking geven aan de gevoelens die 
mij hier tijdens mijn bezoek aan Java 
bestormen ? Slechts enkele dagen ben 
ik eerst hier en iederen dag wordt mijn 
schuld jegens U allen grooter. Wat ik 
ook voor U zal kunnen doen in de toe
komst, ik zal immer Uw schuldenaar 
blijven. Moeilijk is het, aan al deze 
gevoelens uitdrukking te geven, men 
kan ze beter aanvoelen dan erover 
spreken !" 

Commissioner Mapp vertelde vervol
gens een en ander over de dagen, welke 
hij hier te lande had doorgebracht, 
waarbij hij hulde bracht aan Kom
mandant de Groot en de Officieren, 
die hem alles zoo gemakkelijk 
hadden gemaakt, en waarbij hij met 
groote waardeering en dankbaarheid 
getuigde van de wijze, waarop hij door 
d en Gouverneur-Generaal van N ede1·
landsch-Indie ontvangen was. 

En wat nu het Legerwerk betrof ? 
Dat is vruchtbaar als Java zelf; z66 
groot, z66 diep en z66 wijd, dat men 
nooit van bepaalde afmetingen kan 
spreken. En het geheim van het suc
ces ? Spreker wilde wel, dat er thans 
een verlossingsbijeenkomst zou zijn, 
waarbij men bij de zondaarsbank tot 
bekeering komen kon, iets waaraan 
hij zelf zulke schoone herinneringen 
had. 

En ter illustratie daarvan verhaalde 
hij, hoe hij voor het eerst in aanraking 
kwam met het Heilsleger, toen hij nog 
in Bombay op school was. Het Leger 
zou komen, en de kranten schreven sen
sationeele artikelen. Maar wat gebeur
de er? 

Toen de lang verbeide dag aanbrak, 
kwamen er slechts vier Heilssoldaten, 
die aanvingen het Evangelie te predi 
ken. De bevolking geraakte in onrust 
zoodat de politie moest ingrijpen, wa 
ze dan ook deed. Ze trad echter niet o 
tegen de bevolking, maar tegen d 
Heilssoldaten, wier !eider een maan 
gevangenisstraf kreeg omdat hij h 
Evangelie predikte ! 

Spreker verhaalde verder over zrj 
ontmoeting met een der zusters van he 
Leger, een ontmoeting, die hem later 
toen hij als jonge man onverwacht te· 
midden van een HeilslegerbijeenkoJllSt 
geraakte, weer te binnen schoot, en 
hem ertoe bracht, te knielen aan de 
zondaarsbank. En daar voelde hij de 
overtuiging over zich komen dat 
Christus niet alleen gestorven wa~ voot 
de toenmalige wereld, maar voor iede-
r7~n, dus ook voor Henry Mapp ! :f.ta; 
hJJ dankte den Heer, die zijn ziel ba~ 
gered ! 

Dat is thans 47 jaar geleden, en daa!" 
van werkte Commissioner Mapp ~ 
jaar als Officier mede. In de ee~ 
jaren bracht zijn werk hem dikwrjW 
in aanraking mot den Stichter van bet 



RI 1934 S T R IJ D K R E E T 5 

~CIHIElf 'VIAN IDIEN ~lL Alf., 
Vervolgens richtte hij in het Engelsch een 

h artelijk woord tot Commissioner Mapp. 
De rede, die Commissioner Mapp vervol

gens op boeiende wijze hield, heeft men 
reeds in ons blad kunnen lezen. 

Nadat aan het slot nog eenige liederen 
werden gezongen, dankte Kommandant de 
Groot alien voor de betoonde belangstelling, 
waarna hij de bijeenkomst met gebed sloot." 

De vlucht naar Semarang. 

Na deze Lezing ging de reis terug 
naar Batavia, om van daaruit den vol
genden morgen naar Semarang te 
vliegen. Door de groote vriendelijk-

gebeim ban ?fin tuelslagen 
IHIE1'JIQ.~':" 'W. IMIAIPIP •. 

Leger des Heils, twee malen reisde hij 
met den twee den Generaal, Wm. 
Bramwell Booth rond de wereld, ter
wijl hij steeds in nauw contact sta:-it 
met den tegenwoordigen Generaal · 
hij zag het Heilslegerwerk in 45 lande~ 
en kolonien. 

De organisatie doet over de geheele 
wereld thans het werk van reformatie 
en verlossing, en dat werd bereikt in 
681/z jaar ! 

En toch werd het Leger in den aa.-1-
vang verkeerd begrepen, en met vf'r
achting bejegend. Maar niets kon h~t 
werk tot staan brengen. 

En dan, de wereld is niet zoo'n slech
te plaats. Toen de menschen het Leger 
gingen begrijpen, kwamen waardeering, 
bewondering en hulp de plaats der 
vroegere verachting innemen. 

En ook hier op Java denkt meu er 
zoo over, getuige de woorden, w-elke de 
Gouverneur-Generaal tot hem gespro
ken had. 

Sprekende over wat het Leger eigen
lijk was, vestigde Commissioner Mapp 
er de aandacht op, dat men niet te 
doen had met een godsdienstige secte ; 
het gezichtsveld van het Leger is bree"' 
der en omvat allen. Ook de politiek h;:id 
men gebannen, en spreker oordeel<le 
dit de oorzaak, dat het Leger een groat 
en machtig geheel was. Het Leger is 
een godsdienstige, een geestelijke 
kracht, daarop is het opgebouwd. En 
daarnaast is het een philanthropische 
organisatie. ,,Iedere man is onze Broe
der, iedere vrouw onze Zuster ! " riep 
spreker uit ; ,,als we de gezonkenen ~n 
de gevallenen zien, dan zeggen we, 
daar gaan wij, ware het niet door de 
genade Gods, en als we onze broeders 
en zusters die in ellende verkeeren, de 
hand toesteken, dan laten wij ze rret 
Gods hulp niet meer los, totdat we ze 
weer op hun eigen niveau hebben 
teruggebracht." 

En ook is het Leger een zendings' .r
ganisatie, zijne vertegenwoordig0rs 
trekken samen met anderen naar de 
wereld daarbuiten om licht, hulp en 
zegen te verspreiden. 

Spreker gaf enkele cijfers en hij 
vestigde er de aandacht op, dat het 
Leger 34 militaire tehuizen beheerde, 
waarvan niet minder dan zes in I\e
der landsch-Indie. In die tehuizen 
trachten de Officieren moeder en vader 
voor de militairen te zijn. 

En alles wa.t bereikt is, is het resul
taat van de toewijding van een enkelen 
man : William Booth ! 

En nu het geheim van het succes ? 
Dat is gelegen in God's hulp, want zcn
der die hulp zou men niets kunnen 
doen. Het werk berust op liefde begrij
pen, medelijden en medeleven' ! Het 
Leger is een ieders dienstknecht, en 
geen werk is te zwaar, of te laag. En 
in dien geest wijdt het zich steeds 
opnieuw aan den arbeid toe ! 

heid der K.N.I.L.M. is de Chef van 
den Staf, vergezeld van Kommandant 
de Groot, in staat geweest enkele kee
ren gebruik te maken van deze schit
terende gelegenheid om veel te be
reiken in korten tijd met groote 
besparing van lichaamskracht, om niet 
te spreken van al het schoone, dat men 
genieten kan gedurende zulk een reis. 
De Chef van den Staf was dan ook 
vol lof over alle hulp, die hem hier
door geboden werd. 

Te Semarang moest ook een vol 
programma worden afgewerkt, waar
onder een bezoek aan het Ooglijders
hospitaal waar dankbaar herdacht 
werd de jarenlange arbeid van Lt. 
Kol. Dr. Wille, aan Boegangan, de ko
lonie voor zieke en behoeftige Inlan
ders, waar in herinnering gebracht 
werd het Pionierswerk van Lt. Kolonel 
Brouwer, en Huize Elim, de nieuwste 
uitbreiding van ons werk voor de 
Crisisslachtoffers. 

Zooals in andere plaatsen gaf het 
publiek ook blijk van zijn belangstel
ling in het werk van het Leger en in 
het bijzonder in verband met het be
zoek van den Chef van den Sta£, ge
tuige de goede opkomst in de Loge 
des avonds om de Lezing aan te hooren. 

Hierover schrijft ,,de Locomotief" : 

,,De zaal was geheel gevuld, toen om zeven 
uur Kommandant de Groot het woord nam 
om de bijeenkomst te openen. 

Onder de aanwezigen merkten wij op Re
sident Van der Elst als veTtegenwoordiger 
van den Gouverneur van Midden-Java, Resi
dent Bijleveld, den Burgemeester van Se
marang, den heer Bagchus, mr. Jonkers, 
Officier van Justitie, ds. J. H. Sillevis Smit, 
gereformeerd predikant alhier en enkele 
anderen. 

Het Leger des Hells in Midden-Java was 
vertegenwoordigd door een groot aantal Offi
cieren van de verschillende instellingen in 
de hoofdstad en elders in deze provincie. 

Na het welkomstwoord van Kommandant 
de Groot wordt het podium ontruimd om 
de kinderen van het meisjestehuis te Oenga
ran gelegenheid te geven een oefening uit 
te voeren, waarin de kleuren van den vlag 
van het Heilsleger tot motief dienden. 

W anneer het applaus verklonken is neemt 
Resident Van der Elst het woord ~m den 
heer Mapp namens den Gouverneur van 
Midden-Java welkom te heeten. 

Spreker, - die zijn toespraak in het 
Engelsch houdt - wijst erop, hoe de orga
nisatie van het Leger des Hells gegroeid is 
en een grooten invloed in de wereld heeft 
weten te verkrijgen, niet door de macht van 
geweren en machinegeweren, doch door de 
macht van den Christelijken geest. Spreker 
memoreert hoe het Leger des Hells gestre
den heeft en nog strijdt, in de smalle straatjes 
van de groote steden en elders, waar de 
menschheid in nood verkeert, om dezen 
nood te lenigen. 

Met dankbaarheid gedenkt spreker ver
volgens het werk van het Leger des Hells 
in dit gewest, vooral op het gebied van de 
lepra-bestrijding, doch ook wat betreft de 
leniging van den nood, welke de crisis ge
bracht heeft. 

Samenkomst te Krengseng. 

Met de hoop, dat het Leger nog veel arbeid 
in het belang van de inwoners van Midden
Java zal kunnen doen, eindigt- spreker. 
(applaus). 

Vervolgens voert de Burgemeester het 
woord, eveneens in de Engelsche taal, die 
speciaal met waardeering spreekt van den 
arbeid van bet Leger des Hells te Semarang. 
Spreker memoreert het William Booth-Hospi
taal, het tehuis voor bedelaars op Boegangan 
en het onlangs geopende tehuis voor crisis
slachtoffers, Huize Elim. 

Hierna spreekt de heer Mapp over het 
succes van het Leger des Heils. 

Spreker dankt den Resident en den Burge
meester voor de woorden van welkom, en 
zegt vervolgens een en antler over de eerste 
dagen van zijn verblijf in Indie. 

Tot een per pioniers van het werk in 
Indie, Kolonel Brouwer, zegt spreker ver
volgens eenige waardeerende woorden." 

Krengseng. 
Vanuit Semarang werd een bezoek 

de toespraak van den Chef. God on
dersteunde den Chef in het brengen 
van Zijn \V oord en tientallen maakten 
dien morgen voor het eerst of bij ver
nieuwing een verbond met den Heer 
der heirscharen. 

Deze samenkomst maakte ook een 
grootschen indruk op den Chef van den 
Staf. Tel.kens daarna moest hij eraan 
denken en me1ding van maken. ,,Wat 
in Krengseng geschiedt is een won
der" heeft hij in een van de samen
komsten uitgeroepen. Hoe heerlijk dat 
bij al het andere werk ook dit ziel
reddend werk te Krengseng op zulk 
een wonderbare wijze gezien wordt. 

Pelantoengan. 
's Middags was Pelantoengan aan de 

beurt en zooals Majoor Bridson ons 
schreef, maakte dit bezoek den 7 den 
J anuari 1934 tot een onvergetelijken 
dag in de geschiedenis van Pelan-

De Openluchtsamenkomst te Magelang 

gebracht aan Krengseng, waar in de 
laatste anderhalf jaar zulk een won
derbaar werk tot stand is gebracht 
onder de 3000 inwoners, die op de 
onderneming aldaar werkzaam zijn. 
Over dit bezoek schrijft een van de 
Officieren die daarbij tegenwoordig 
was het volgende : 

Het bezoek van den Chef van den 
Staf aan Krengseng op Zondag 7 Ja
nuari is, voor allen die het voorrecht 
hadden daarbij tegenwoordig te zijn, 
een onvergetelijke openbaring gewor
den van de krachtdadige werking van 

toengan Lepra-Kolonie. Voor de pa
tienten beteekende het zoo veel , de 
Chef van den Staf ging naar hen 
toe in hunne woningen, hij sprak met 
hen persoonlijk en bad met hen daar. 
Daarna leidde hij een samenkomst in 
de Berneyzaal waar de tegenwoordig
heid en de kracht Gods op een won
derbare wijze werden geopenbaard. 
Een Britsch-Indisch patient verheugde 
zich in 't bijzonder toen de Chef hem 
bezocht en tot hem sprak en met hem 
bad in de Hindustani taaL 

den Heiligen Geest in dezen post, waar ====-= 
een machtig werk zich met buitenge
wone snelheid ontwikkelt. 

Het plaatselijk muziekkorps speelde 
bij aankomst van den Chef de natio
nale liederen van Engeland en Hol
land ; door de vriendelijke zorgen van 
den gastheer, den Heer Oey, werden 
enkele verfrisschingen geserveerd en 
spoedig werd een begin gemaakt met 
de meeting. Honderden hadden zich 
hiervoor verzameld onder het groote L-------'"~~~"""""~-___!:;::__ ____ _J 

afdak van een der fabrieksloodsen, en 
vele honderden stonden random ge
schaard. Het muziekkorps van Kreng
seng, vereenigd met het Officiers
Muziekkorps, zorgde voor begeleiding 
van het gezang. 

Een buitengewone gebeurtenis was 
de inzegening van ruim honderd Sol- • 
daten en twintig jonge Soldaten van 
Korps Krengseng en buitenposten. 
Vriendelijk, teer, waardevol waren de 
woorden van den Chef tot de 
nieuwe strijdmakkers en terwijl de 
Vlag van ons geliefd Leger boven hun
ne hoofden wapperde, werden zij als 
Soldaat ingezegend. Persoonlijk reikte 

1 
de Chef aan alien een paar Soldaten 
S. S. Diep waren alien ontroerd toen 
de Chef van den Staf aankondigde, 
dat broeder Oey v66r de bijeenkomst 
den wensch te kennen gegeven had 
met vrouw, dochter en klein-dochter 
ingezegend te worden als Heilssoldaat. 

De plechtigheid van deze inzegening 
was een passende voor bereiding voor 

De Familie Oey werd ingezegend tot Heilssoldaat 

In de samenkomst knielden er velen 
van de Chineesche en J avaa.nSche pa
tienten aan de zondaarsbank, waar
onder ook een J ood, den zegen van 
verlossing zoekend. Het was een dag 
waarop een nieuwe toewijding werd 
gemaakt om God te dienen, een dag 
waarin wij de kracht Gods gevoelden, 
waarvan de invloed eeuwig met ons 
blijven zal. 

Soe~abaja. 

De volgende plaats op het program
ma was de groote stad Soerabaja, een 
groot contrast met Pelantoengan en met 
Krengseng, doch iedere plaats had zijn 
eigen bekoring. Hier evenals in andere 
plaatsen was er groote verwachting 
voor grootsche dingen en wij waren 
geenszins teleurgesteld. 

Zie vervolg pag. 6. 
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vervolg van pag. 5. 

Wij geven het verslag uit het Soe
rabaiaasch Handelsblad over de ont
vangst en ook over de welkomstsamen
komst, die in de zaal van den Kunst
kring werd gehouden. 

Aankomst op het Vliegveld. 

,,Tegen half twaalf hadden zich op het vlieg
veld Darmo een groot aantal Officieren van 
het Leger des Heils verzameld, teneinde den 
Chef van den Staf van het Leger, Commis
sioner Henry Wm. Mapp, te verwelkomen. 
Ook een muziekkorps van Officieren was 
aanwezig, terwijl een aantal Chineesche kin
deren onder leiding van vrouwelijke Officie
ren, en alien getooid met oranje sjerpen en 
voorzien van rood-wit-blauwe vlaggen, in 
rij en gelid gereed stonden. 

Edoch, tegen den tijd, dat het toestel ver
wacht werd, verduisterde een donker regen
floers den hemel en weldra vielen de eerste 
druppels, zoodat de wachtenden ijlings in 
den hangar een goed heenkomen zochten. 

En toen de bui op het hevigst was, ver
scheen uit het dichte regenfloer\> plotseling 
het Knilm-toestel, dat laag vliegende een 
bocht om het terrein maakte en na de lan
ding doortaxiede tot in den hangar. 

Luid juichten Officieren en de kinderen, 
de muziek zette een geestdriftige melodie in, 
en nadat Kommandant de Groot, de sto 're 
Leider van het Leger in Nederlandsch-Ifldie, 
was uitgestegen, verscheen Commissioner 
Mapp, een prettige opgewekte persoonlijk
heid gekleed in de hier te lande onbekend.. 
grijze Heilslegeruniform. 

Een algemeene begroeting volgde, terwijl 
de Chineesche jeugd een welkomstmelodie 
zong, die bijkans verloren ging in het geraas 
van den neerstroomenden regen. 

Hartelijk dankte Commissioner Mapp voor 
de enthousiaste ontvangst, en sprak de kin
deren toe. Hij verhaalde in het kort van de 
plaatsen, die hij op zijn reis reeds had aan
gedaan, en van de mooie ontvangst, die hem 
hier in Nederlandsch-Indie, welk land hij 
voor het eerst bezocht, overal te beurt viel. 

Na een kort gemeenschappelijk gebed stap
ten Commissioner Mapp en Kommandant de 
Groot onder gejuich in de inmiddels binnen
gereden auto, terwijl de kapel weer een der 
mooie Heilslegerliederen inzette. 

De Openbare Samenkomst te Soerabaja. 

Een enorme volte kenmerkte de groote 
openbare bijeenkomst, welke in het Kunst
kringhuis door het Leger des Heils was be
legd ter eere van de komst van Commissio
ner Henry Mapp, en op welke bijeenkomst 
hij, de Chef van den Staf van het Leger des 
Heils, zelf het woord zou voeren. 

Vele autoriteiten gaven daarbij weer eens 
te meer van haar groote belangstelling voor 
bet Heilswerk blijk ; zoo waren o.m. tegen
woordig de Gouverneur van Oost-Java, die 
zelf een welkomstwoord zou spreken, de 
Burgemeester van Soerabaja, de Marine
commandant, Kapitein ter Zee Olivier met 
zijn Adjudant, de plaatselijk Militair Com-
mandant, Overste Claasen, en vele anderen. 

Omstreeks 7 uur betrad Commissioner 
Mapp, vergezeld van. Kommandant en Me
vrouw de Groot, den Gouverneur van Oost
J ava, den Marine- commandant en nog eenige 
Heilslegerofficieren het podium en dadelijk 
hierop weerklonk het openingslied. 

Een der vrouwelijke Officieren ging daarna 
voor in gebed, waarop Kommandant de Groot 
het woord nam om de aanwezigen welkom 
te heeten, in het biJzonder de autoriteiten. 

Zich richtende tot Commissioner Mapp, 
sprak hij er zijn vreugde over uit hem hier 
temidden van zoovele vrienden van het Le
ger te zien, vrienden, die nooit in gebreke 
bleven te helpen, waar hulp noodig was, 
en die door hun tegenwoordigheid thans ge
tuigenis aflegden van de waardeering, welke 
het Heilslegerwerk alom mocht ondervinden. 

Vervolgens werd op het tooneel een fraai 
tableau te zien gegeven, voorstellende Brit
tannia, staande voor een enorme draruende 
globe met het opschrift ,,De wereld voor 
Christus, Christus voor de wereld !" terwijl 
daarboven de Legervlag wapperde met de 
spreuk ,,Bloed en Vuur". 

En terwijl achter de schermen een stem 
verhaalde van de ontwikkeling van het Le
gerwerk, traden telkenmale vertegenwoordi
gers en vertegenwoordigsters der naties, 
waarin dit werk wordt verricht, naar voren, 
om zich rond Brittannia te scharen. 

S T R IJ D K R E E T 

Welkomstrede Gouverneur 
van Oost-.Java. 

Na dit pakkende tableau sprak de Gou
verneur van Oost-Java eenige woorden van 
welkom tot den vertegenwoordiger der Heils
legerorganisatie, welke immer strijdt voor de 
zaak der menschheid. 

De Gouverneur deelde mede het voorrecht 
te hebben gehad vele der Heilslegerinstel
lingen in Nederlandsch-Indie persoonlijk te 
kunnen bezoeken, en dat hij daarbij steeds 
weer opnieuw onder den indruk was geko
men van hetgeen werd verricht, waarbij hij 
de verzekering uitsprak, dat iedereen de 
grootste bewondering heeft voor het gewel
dige Legerwerk en voor hen, die dit werk 
tot stand brengen. 

De Marine-commandant 
sprak eveneens eenige hartelijke woorden, 

waarbij hij erop wees, dat hij eerst onlangs op 
Java aankwam, en dus uit eigen aan
schouwing nog niet veel van het Legerwerk 
had gezien. Gehoord ervan had hij echter 
reeds zeer veel, en daarin vond hij aanlei
ding, hier openlijk dank te betuigen voor 
hetgeen in de zeemanshuizen in het belang 
van de Marineschepelingen wordt verricht. 

Hij gaf daarbij de verzekering, dat men 
immer klaar zou staan het Legerwerk, dat 
geschraagd wordt door zulke nobele denk
beelden, te steunen. 

De Chef van den Staf spreekt. 

Nadat het zangkoor nog een lied ten beste 
had gegeven kwam dan eindelijk het groote 
oogenblik, waarop men met ongeduld had 
gewacht. De Chef van den Staf ging spreken. 

(Zie pag. 4 en 5). 
Na afloop van deze toespraak bracht 

Kommandant de Groot aan Commissioner 
Mapp een woord van diepgevoelden dank. 
Hij verklaarde, dat men het Leger in Neder
landsch-Indie immer strijdensbereid zou vin
den en verzocht om aan den Generaal te 
willen overbrengen, dat op het Heilsleger in 
Nederlandsch-Indie gerekend kon worden ! 

Na slotgezang en gebed behoorde deze 
groote bijeenkomst weer tot het verleden, en 
we twijfelen er niet aan of de Chef van den 
Staf van het Leger des Heils zal een sterken 
indruk hebben gekregen van de groote waar
deering en onverflauwde belangstelling, die 
het Heilslegerwerk hier te lande voortdu
rend ondervindt." 

N og willen wij melding maken van 
de opgewekte en merkwaardige sa
menkomst op Dinsdagavond in de zaal 
van het Chineesche Korps. Welk een 
geestdrift was er, hoe duidelijk werd 
de boodschap van verlossing door J e
zus Christus, verkondigd, en hoe groot 
was de vreugde, niet het minst voor 
den Chef van den Staf zelf, toen wlj 
zielen zagen komen tot den Heer. In 
het geheel waren er 58 die God zoch
ten, waarvan 40 voor den eersten keer 
in een samenkomst van het Leger des 
Heils aan de zondaarsbank neer-

• knielden. Prijs den Heer. 
In deze samenkomst zoowel als in 

de openbare samenkomst zag men 
een groot aantal Heilsofficieren, die 
gekomen waren van alle deelen van 
het Territorie om deel te nemen aan 
het Congres, en voor hen was wel het 
beste van alles de Officierssamenkom
sten. Wij voelden ten rechte dat: ,,Vol 
en overvloeiend de maat des Hemels 
is" ; er kwamen stroomen van Gods 
zegen tot onze ziel en nooit zullen wij 
God genoeg daarvoor kunnen danken. 

Magelang. 
Hier, zooals te Krengseng, had de 

Chef van den Staf gelegenheid iets 
te zien van de samenkomsten voor de 

bevolking van dit land. Ofschoon regen 
ons dreigde was het toch mogelijk een 
prachtige openluchtsamenkomst te 
houden des middags om 5 uur op de 
Aloen-aloen. Het was een inspiratie de 
groote schare menschen om ons heen 
te zien, zoo gretig luisterend naar de 
boodschap door den Chef van den 
Staf tot hen gebracht, en roerend was 
het oogenblik toen de eerste aan de 
uitnoodiging gehoor gaf om daar in 
dat oogenblik tot Jezus te komen. 
Hij werd gevolgd door nog vijf ande
ren; het was een wonderbaar slot. 

De avondsamenkomst was ook een 
tijd van rijken zegen. De zaal was 
overvol. Het was een echte Leger des 
Heils verlossingssamenkomst, met 
heerlijke resultaten, want niet minder 
dan 58 kwamen ook hier tot den Heer. 
En wie zal zeggen in hoevele harten 
van anderen het werk van Gods Geest 
werd gevoeld. 

Tusschen deze twee samenkomsten 
werd den Chef van den Staf, verge
zeld van den Kommandant, gelegen
heid geboden door den Burgemeester 
van Magelang te worden ontvangen, 
zooals hieronder beschreven werd in 
een der nieuwsbladen. 

,,Hierna werd de Engelsche gast ten 6,30 
uur n.m. ten raadhuize door den Burgemees
ter van Magelang, in tegenwoordigheid o.m. 
van den Resident van Kedoe, den Assistent
Resident en den Regent van Magelang, Ko
lonel Van Tricht, Kommandant, wethouders, 
raadsleden, en andere vooraanstaande inge
zetenen van verschillenden landaard, namens 
het gemeentebestuur en de gemeentenaren 
verwelkomd. 

Na de rede van den Burgemeester, en de 
rede van Commissioner Mapp, heeft ook 
Kommandant tle Groot nog een enkel woord 
gesproken. De Commissioner, die over Indie 
en ook over Magelang niets dan lof had, 
heeft zich eenigen tijd met den Regent, den 
Resident en den Burgemeester onderhouden, 
waarna om 7,15 uur n.m. de gasten afscheid 
namen. 

Intusschen was in de groote zaal van de 
societeit ,,De Eendracht" de laatste bijeen
komst, n.m. eene verlossingssamenkomst, 
aangevangen. De zaal was overvol. 

De Commissioner, niettegenstaande de 
geduchte handicap, dat hij zich uitsluitend 
van de Engelsche taal moet bedienen, heeft 
door zijn groote talenten als redenaar niet 
alleen, doch ook en vooral omdat men aan
voelde dat hier iemand aan het woord was 
die uit overtuiging sprak, zijn gehoor (het 
gesprokene werd in de landstaal vertaald) 
op buitengewone wijze weten te boeien en te 
begeesteren. 

Het was ruim kwart over negen toen deze 
bijeenkomst, welke ook door Mevrouw e:r;i 
Burgemeester Nessel werd bijgewoond, was 
beeindigd. 

Het bezoek te Magelang is voor het Heils
leger een zeer goede dag geweest." 

Bezoek aan Oengaran. 
Op weg naar Magelang werd de reis 

onderbroken om een bezoek te 
brengen aan het Tehuis voor Socialen 
Arbeid voor Vrouwen en Meisjes te 
Oengaran, onder leiding van Majoor 
Stewart, waar de Chef van den Staf 
zeer ingenomen was met alles, wat hij 
daar zag. 

Bezoek aan Lepra~kolonie, Semaroeng. 

Djocja. 
De avond te Djocja was een succes. 

De bijzonderheden hiervan zijn weer
gegeven in het verslag, opgeteekcnd 
in de ,,Mataram", waarvan wij het 
volgende overnemen : 

,,Gisteravond had onder zeer groote belang
stelling van het publiek, dat bestond uit per
sonen van diversen landaard, in de groote zaal 
van de loge ,,Mataram" het openbaar wel-

FEBRUARI 1934. 

kom plaats van den Chef van den Staf van 
het Leger des Heils, Commissioner Henry 
W. Mapp. 

Onder de aanwezigen merkten wij op 
Gouverneur De Cock. Ir. Sitsen Honorary 
Commissioner van Rotary International, den 
fg. Resident Van Loghem, den pl. mil. Comm. 
Majoor Slagter en tal van vooraanstaande 
ingezetenen meer. 

Precies om zeven uur betraden Commissi
oner Henry W. Mapp en Kommandant J.W. 
de Groot het podium. 

De samenkomst werd geopend met het 
zingen van een lied en met gebed, waarop 
Kommandant de Groot de aanwezigen 
hartelijk welkom heette, in het bijzon
der Gouverneur De Cock en Ir. Sitsen en 
meer speciaal Commissioner Henry W. Mapp 
wiens doel het thans is op zijn reis door 
Indie iets van het werk van het Heilsleger in 
deze gewesten persoonlijk te zien en te leeren 
kennen. 

Daarop werd het woord verleend aan 
Gouverneur De Cock, die mededeelde gaarne 
aan de uitnoodiging om op deze bijeen
komst eenige woorden te spreken gevolg te 
hebben gegeven en .het een voorrecht vond 
Kommandant de Groot weer op zijn oude 
,,slagveld" te ontmoeten. 

Spr. herinnerde aan de opening van het 
tehuis voor crisis-slachtoffers te Soerabaja 
in de periode dat hij Resident van Soerabaj~ 
was, memoreerde den grooten steun welke 
het Heilsleger toen ondervond, zelfs van een 
Italiaansche Opera, waaruit ten duidelijkste 
blijkt dat het werk van het Leger des Hells 
niet alleen internationaal is, doch ook uit 
hoofde van het schoone en goede streven 
internationale waardeering geniet. 

De volgende spreker was de heer Ir. P. 
H. W. Sitsen, die het woord voerde als 
Honorary Commissioner van Rotary Inter
national in Indie, wiens rede eveneens met 
groote instemming werd begroet. Het was 
spr. een genoegen te voldoen aan het ver
zoek van Kommandant de Groot op deze 
bijeenkomst eenige woorden te spreken, 
woorden die niet anders kunnen zijn clan 
een uiting van waardeering, van dankbaar-. 
heid voor het vele sociale werk van het 
Leger des Heils in deze gewesten verricht. 
Hij doet zulks in zijn functie als vertegen
woordiger van Rotary International in Ind'e, 
de nog jonge wereld-organisatie van bedrijfs
leiders en leidende beroeps-functionarissen, 
die hebben aanvaard de levenshouding van 
het dienen der samenleving in hun bedrijf, 
trouw aan hun devies ,,Service above self.'' 

En daarom kon hij des te gereeder een 
woord van hartelijk welkom toeroepen aan 
Commissioner Henry W. Mapp, omdat het 
Leger des Heils geleid wordt door datzelfde 
dienstideaal op uitgebreider basis, dat het 
verricht liefdewerk in zoo velerlei vorm, 
met volkomen terzijdestelling van eigen 
belang. 

Hij hoopte dan ook, dat het bezoek van 
den Chef van den Staf aan Indie, hoofdza
kelijk gebracht om met eigen oogen te aan
schouwen wat hier onder leiding van Kom
mandant de Groot, bijgestaan door zijn Off1-
cieren en Soldaten, tot stand is gebracht, 
rijke vruchten zal mogen opleveren en be
sloot met den wensch, dat zijn werk hier 
gezegend zal zijn in zoo menig opzicht. 

Nadat Kommandant de Groot beide spre
kers had dank gezegd voor hun sympathieke 
en van zooveel waardeering getuigende 
woorden, zetten ,,De Zangvogeltjes" een lied 
in. Dit lied werd in het Maleisch bijzonder 
goed gezongen door het kinderkoortje, dat 
bestaat uit pupillen van het Leger des Heils
Kinderhuis te Djokja. 

Commissioner Mapp hield hierop een met 
gloed voorgedragen redevoering. (Zie pag. 
4 en 5). 

Door Kommandant de Groot werd een har
telijk woord van dank gebracht aan Com
missioner Henry W. Mapp voor zijn be
geesterende toespraak. 

Onder begeleiding van het orkest van het 
Heilsleger werd een slotzang door allen ge
zongen, waarna Ds. Pos op verzoek van 
Kommandant de Groot een dankgebed uit
sprak, hctwelk niet zal hebbcn nagelaten bij 
de aanwezigen een diepen indruk te maken." 

Naar Bandocng. 
Nog een plaats stond op het programma, 

Bandoeng. 
Zullen wij zcggen, dat het beste tot het 

laatste was bewaard? Neen, in iedere plaats 
was het heerlijk, want God was overal op 
kennclijke wijze met ons. 

Doch vol verlangen werden deze laatste 
samenkomsten met den Chef tegcmoetgezien. 

(Zic vervolg pag. 7, kol. 4) 



FEBRUARI 1934. 

OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN. 

Bevordering : 

Luiten ant H. Gringhuis tot Kapitein. 

Overplaatsingen : 

Majoor M. Harvey naar Makasser-Wijkver-
pleging. 

Kapitein A. D oelah naar Rogo Mo~ljo. . . 
Kapitein H . Kuneken naar Soeraba1a Kliniek. 
Kapitein A . W attimena * naar Krengseng. 
Luitenant Opi naar Boegangan. 
Ensigne Roos naar Djokja Kinderhuis. 

J. W. DE GROOT, 
Kommandant. 

Bandoeng, Februari 1934. 

ff antee~eni.n~'?n van d en (ff~emeen
~ecuta'lt~. 

• \ 
M .... --

Het bezoek van den Chef van den Staf. 

Deze groote gebeurtenis, waarnaar we alien 
met zooveel verlangen, verwachting en ge
loof hebben uitgezien, behoort thans tot het 
verleden. W oorden kunnen slechts zwak 
weergeven welke wonderbare samenkomsten 
we hebben mogen beleven. We g~voel~?'· 
dat we diepe dankbaarheid verschuldig~ ziJn 
aan God voor de heerlijke resultuten, die de 
openbare samenkomsten oplev~rde:i en ook 
voor de Officiersmeetings, die mderdaad 
tijden van rijken zegen, bezieling en bemoe-
diging waren. . 

De Chef was diep onder de? mdruk ~oor 
alles wat hij zag - de verschillende Inrich
tingen, maar bovenal de wonderb~re samen
komst te Krengseng, waar 108 meuwe Sol
daten en 21 Jong-Soldaten aan onze Rol 
werden toegevoegd, waaronder zich. Broeder 
en Zuster Oei met dochter en klemdochter 
bevonden. Het welkom te Band~eng verklaar-
de de Chef overweldigend te. z!Jn. . . 

Het was prettig versche1dene Offic1eren 
van Celebes en Sumatra te ontmoeten . .'p1ans 
zijn ze wedergekeerd naar hun verschi~<mde 
posten en zullen de andere makkers m de 
Buitenbezittingen iets meedeelen van de ze
geningen, die ze heb~~n ontvangen. 

O hoe verlangen WlJ, dat een groote op
wekking mag doorbreken als een resultaa~ 
van het b ezoek van den Chef van ~-en Staf · 
Op het grootsche en onvera.."l.derl1Jke do~l 
van het Leger - zielen voor Go~ - 1S 

krachtig de nadruk gelegd en het is . o~e 
oprechte bede, dat uit ~~t geheele Territor~e 
die eene kreet zal opstlJgen : ,,Wat moet ik 
doen om zalig te worden ? " 

Onze Leiders. 

Kommandant en Mevrouw de Groot hebben 
den Chef van den Staf op zijn geheele ~ourn~e 
vergezeld. De ongeveinsde belangstelling, die 
door personen uit alle klassen werd getoond 
en ongetwijfeld voor een groot deel te dan
ken is aan hun krachtig en vooruitstrey~nd 
leiderschap, was een groote aanmoedigmg 
voor hen. 

Zijne Excellentie de Gouvemeur-Generaal. 

Niet alleen heeft Zijne Excellentie den 
Chef van den Staf en onzen Kommand'.1-nts 
de groote eer aangedaan hen uit te noo~igen 
om de lunch te gebruiken in he~. paleis .~e 
Buitenzorg, doch ook ·werden W1J. verblJJd 
met een gift van f 1000.-, die opmeuw een 
blijk is van hare belangstelling in onzen 
arbeid. 

Adjudante Both. 

Wegens ernstige ziekte harer moeder, h~eft 
de Kommandant goedgevonden, dat de AdJU
dante enkele maanden vroeger met Euro
peesch verlof gaat en D. V. zal zij met het 
m.s. ,,Johan van Oldenbarnevelt" op 7 Fe
bruari van Priok vertrekken. Wij wenschen 
de Adjudante een goede reis en behouden 
aankomst en hopen, dat zij haar moeder nog 
in leven zal kunnen ontmoeten. 

Gelukwenschcn. 

Terwijl Kapitein Mason deelnam aan ~e 
groote samenkomsten, werd hij naar hms 
geroepen om zich met Mevrouw Mason te 
verblijden over de geboorte van een zoon, 
die genaamd is Bernard William. Moge God 
ouders en kind rijkelijk zegenen ! . 

Ook feliciteeren wij de Luitenants Doelat.lp 
met de geboorte van hun dochtertje 
Adrijana. 

Kapiteine Kuneken. 

De Kapiteine berichtte ons, dat zij met 
goed gevolg haar examens had afgelegd en 
dientengevolge weder in staat was in actieven 
dienst te treden. De Kommandant heeft haar 
thans aangesteld in onze Kliniek in Soera
baja, waar zij zich ongetwijfeld nuttig kan 
maken. We feliciteeren de Kapiteine met 
haar welslagen. 

S T R IJ D K R E E T. 
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NOG EEN J BIL.ARIS! 
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I
-.. . ,,De goedertierenheid des Heeren is v an eeu.wigheid 
. • tot eeuw igheid ot er degenen, die Hem vreezen ." 
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Deze woorden komen ons in de ge
dachten, als w ij er bij st ilstaan dat 
onze makker, Majoor H . L oois , op vijf
en-twintig jaren onafgebroken diens t 
als Officier van het Leger des Heils 
mag terugzien waarvan behalve 
de eerste anderhalf jaar de heele tijd 
aan den Strijd hier in Nederlandsch
Indie is gewijd. 

Van harte feliciteer en wij den Ma
j oor met dit heugelijk feit en wij wen
schen hem in verband daarmede stroo
men van Gods rijkste zegeningen toe. 

De Majoor kwam in opleiding voor 
Officiersschap in 1908 in Holland en 
werd na zijn kadetschap in de K week· 
school, toen onder leiding van onzen 
Kommandant, als Sergeant aangesteld 
voor den volgenden cursus. Daarna 
werd hij uitgezonden als Korps-Offi
cicr. Na ongeveer een jaar kwam de 
roepstem Gods tot hem om als zendings
Officier naar N ederlandsch-Indie te 
gaan. 

Aan boord van dezelfde boot waar
mede hij reisde, was ook Luitenante 
Belderink, met wie hij twee jaren later 
in het huwelijk trad en die hem gedu
rende al de jaren £link gesteund en 
geholpen heeft in zijn arbeid. 

Wij kunnen niet over den loopbaan 
van Majoor Loois denken zonder Ce
lebes een groote plaats te geven, want 
de lVIajoor was een van de pionier
Officieren, die in September 1913 met 
Mevrouw Loois en Kapitein en l\'Ie
vrouw Jensen door onzen Kommandant 
n aar dat toen nog onbek ende ter rein 
werden uitgezonden om het zendings
werk te beginnen onder de Toradja's 
van Midden-Celebes. 

Wij hebben den Majoor hierover 
hooren vertellen, van de ontberingen, 
van oogenblikken van levensgevaar, 
van ziekte en tegenstand, <loch is het 

niet daarbij gebleven. Er kwamen ook 
verhalen v an d oorworsteling tot de 
overwinning w er d behaald, van het 
verkrijgen van wonder bare redding 
uit gevaar, van verhooring van gebeden 
en van heer lijk e bekeeringsgevallen. 

Maj oor Loois heeft het voorrecht 
gehad op alle drie de eilanden t e wer
ken, waar het Leger in Nederlandsch
Indie arbeidt, wan t behalve zijn werk 
op Celebes heeft hij als beheerder van 
onze Lepra-Kolonie te Pelantoengan 
bij Semarang en de leprozerie Poeloe 
si Tjanang, Oost Sumatra, jaren lang 
zegenrijken arbeid verricht. Ook was 
hij enkele jaren beheerder van onze 
Inrichting te Boegangan, Semarang, 
voor zieke en behoeftige Inlanders. 

Bij de opening van de nieuwe 
K weekschool te Bandoeng, werd :Ma
j oor Loois van Sumatra naar Java 
overgeplaatst om als Kweekschool
leider het belangrijk werk op zich te 
nemen van de opleiding tot Officier 
van jonge mannen en vrouwen, die, 
gehoor gevende aan de roepstem Gods, 
hun leven aan Zijn dienst willen wij
den. Zijn eigen rijke ervaring van 
verscheidene takken van arbeid, 
onder allerlei omstandigheden verricht, 
komt den Majoor te hulp in dit oplei
dingswerk en stelt hem in staat deze 
jonge menschen den weg te wijzen tot 
het bereiken van het hoogste doel jn 
hun leven, en tot Hem, Dien hij zelf 
heeft leeren kennen als de Algenoeg
zame in zijn eigen hart en leven. 

Onze beste wenschen vergezellen 
den Majoor en onze bede is, dat God 
hem nog lang in gezondheid IDl>ge 
sparen voor zijn vrouw en kinderen 
en ook voor ons Leger, en dat hij de 
vreugde mag smaken nog velen tot 
rijken zegen te zijn. 

NAAMLIJST DER DEELNEMERS AAN DE LUNCH TER GELEGBNHEID VAN 
HET BEZOEK VAN DEN CHEF VAN DEN ST AF TE BAT A VIA. 

Dr. J. W. Meijer Ranneft, Vice-President 
Raad van Indie ; Pangeran Adipati Ario 
Koesoemo J oedo, Lid Raad van Indie ; Mr. 
J. J. Schrieke, Directeur van Justitie ; Mr. 
J. K. Onnen, President van het Hooggerechts
hof ; Mr. R. J. M. Verheyen, Procureur
Generaal; C. A. Schnitzler, Gouverneur van 
West-Java; Generaal-Majoor M. L. F. 
Bajetto, Commandant-Divisie ; L. G. C. A. 
van den Hoek, Resident van Batavia ; Raden 
Temanggoeng Ario Achmat Probonegoro, 
Regent van Batavia ; Ir. E. A. Voorneman, 
Burgemeester van Batavia ; Henry Fitz
maurice M. B. E., Consul-Generaal van 
Groot-Brittanie en Ierland ; Mr Dr. G. G. 
van Buttingha Wichers, President van de 
Javasche Bank; B . F. Hagenzieker, President 
der Factorij der Ned.-Handel Mij.; E. Straa
temeier, lste Directeur der Koninklijke Pa
ketvaart Mij.; K. W. J. Michielsen, Voorzitter 
Kamer van Koophandel ; Mr. G. H. C. Hart, 
Voorzitter van den Ondernemingsbond ; 

Fietsen gevraagd. 

We willen er nog eens de aandacht op 
vestigen, dat onze Officieren in Celebes drin
gend fictsen noodig hebben voor hun werk. 
Is er misschien iemand onder onze vrienden, 
die ons kan helpen aan een nieuw of tweede
handsch exemplaar van deze vervoermidde
len ? Zoo ja, wilt U zich dan in verbinding 
stellen met het Hoofdkwartier, Javastraat 16, 
Bandoeng? 

Advanced Training Scheme. 

Het zal de Officieren, die belang stelien 
in bovengenoemden cursus, genoegen doen te 
vernemen, dat Lt.-Kolonel Estill (het laatst 
Chef-Secretaris in Denemarken) is aangesteld 
als Secretaris voor dezen tak van arbeid en 
in de toekomst het werk zal voortzetten van 
Brigadier Rohu. 

We willen tevens onze Officieren herin
neren aan de voordeelen, die het volgen van 
dezen cursus medebrengt. Bijzonderheden 
over bovengenoemd onderwerp kunnen wor
den verkregen bij het Hoofdkwartier. 

Adjudant Wikdal. 

Met het Congres in Bandoeng zijnde, heeft 
de Adjudant zich in dokters handen gesteld 
en bleek het noodzakelijk een neusoperatie 
te ondergaan, waarvoor hij enkele dagen in 

Mr. B. T. W. van Hasselt. Hoofdvertegen
woordiger Bataafsche Petroleum Mij. ; A. P. 
Hoogensteyn, Voorzitter Handelsvereeniging; 
B. D. W. J. van Garderen, Directeur Ned.-Ind. 
Levensverzekering & Lijfrente Mij.; Mr. A. 
G. Vreede, Hoofd van het Kantoor van Ar
beid; Dr. A. C. Slotemaker de Bruine, 
Voorzitter van het Protestantsch Kerk
bestuur; W. van Baalen, Voorzitter van de 
Middenstandsvereeniging; G. van Heteren, 
Hoofdadministrateur der Ned.-Ind. Steenko
len Handelsvereeniging; H. P. Salomons Jr., 
Wnd. Directeur ,,Aneta"; Commissioner 
Henry W. Mapp, Chef van den Staf ; Com
missioner J. W. de Groot, Leider van bet 
des Heils ; Kolonel H. Gore, Ass. Interna
tionaal Secretaris; Luit. Kolonel J. G. Brou
wer, Pionier Officier van Ned.-Indie; Adju
dant Ware, Prive Secretaris Chef van den 
Staf; Majoor H. Taylor, Algemeen Secretaris, 
Majoor G. Lebbink, Financieel Secretaris. 

het Ziekenhuis zou moeten blijven. Gelukkig 
kunnen we melden, dat de operatie geslaagd 
is en dat de Adjudant spoedig in staat zal 
zijn naar Mevrouw Wikdal en zijn werk in 
Koelawi terug te keeren. 

Jongelieden-Werk. 

Kort geleden werd de halfjaarlijksche 
Korpskadetten Board gehouden en Adjudante 
Both meldde, dat het aantal Korpskadetten 
langzaam maar zeker toeneemt. Java heeft 
momenteel, met Menado en Makasser, 86 
Korpskadetten en Midden-Celebes 142. 

Jonge menschen, tusschen de 14 en 18 jaar, 
sluit U aan bij onze Brigade, waardoor U 
zal worden voorbereid voor het Officierschap 
en Plaatselijk Officierschap in ons geliefd 
Leger. Spreek hierover met Uw Bevelvoerend 
Officier. 

J. L. Week. 

Het doet ons genoegen te kunnen melden, 
dat de Kommandant besloten heeft de J. L.
W eek dit jaar te houden van 18 tot 24 Maart 
a.s. In deze week zal de jaarlijksche Prijs
uitdeeling plaats hebben aan de kinderen, 
die onze Zondagsschool geregeld bezoeken, 
terwijl verder de geheele week bijzondere 
pogingen zulien worden gedaan om de jeugd 
te bereiken. Zie uit naar nadere aankondi
gingen ! 
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vervolg van pag. 6 . 
De r eis van Djocja naar Bandoeng 

per Staatsspoor gaf gelegenheid aan 
den Chef van den Sta£ iets van het 
mooi natu urschoon rustig te aanschou
w en, waarvan hij ook zeer veel genoten 
heeft. 

Met hem reisden ook Kommandant 
en Mevrouw de Groot, de Algemeen
Secretaris en een aantal Officieren, die 
te Bandoeng de te houden samen
komsten zouden bijwonen. 

Stipt op tijd kwam de trein te Ban
doeng aan en welk een begroeting 
wachtte den Chef aldaar ! 

Aankomst op het station te Bandoeng. 
,,Nooit heb ik geweten, dat er in Bandoeng 

zoo'n groote afdeeling van het Leger des 
Heils wa s", merkte een heer op in het 
stationsgebouw, die vol verbazing keek naar 
de bedrijvigheid van de Heilssoldaten. Offi
cieren, makkers, de kinderen van het 
Kinderhuis, Padvinders, alien spoedden zich 
heen naar den ingang tot het perron, die 
voor deze gelegenheid voor hen was gereser
veerd. Overal zag men blijde gezichten, die 
vol verlangen uitkeken in de richting, van
waar de t rein van Djokja zou binnenstoo
men. 

En geen wonder, want alier wachten 
was op de komst van den Chef van den 
Staf den hoogen en zoo welkomen gast van de 
Heilstroepen in N. I. Het was een heel werk 
voor Majoor Lebbink en de hem assisteerende 
Officieren om alles zoo te regelen, dat het 
welk.om een vlot verloop zou hebben. 111:aar 
toen de t rein het station binnenreed, waren 
alien keurig opgesteld. Aan de eene zijde 
van den ingang de Officieren en· Makkers, 
alsook de kinderen van het Kinderhuis en 
de Padvinders(sters) van Bandoeng I en II. 
Aan den anderen kant de Kadetten en de 
Padvinders van het Jongenshuis en anderen. 

Met luid gejuich werd de Chef, zoowel 
als onze eigen Kommandant door de wachten
den begroet. Wat w aren wij Heilssoldaten 
trotsch op onze Leiders. Toen die twee sto~re 
gestalten daar op het perron verschenen, 
kwam onwillekeurig de gedachte in ons op, 
dat, zoolang de belangen van ons Leger naast 
God in zulke handen berusten, wij niets te 
vreezen hebben. 

Door de leden van het Hoofdkwarti»r
muziekkorps, die dadelijk den trein uit
gestapt waren en hun plaats innamen, werd 
nu, mede geassisteerd door het J. L. muziek
korps van het Jongenshuis een marsch 
ingezet. D aarop b lies een der Padvinders 
het ,,Groot Saluut". Weer liet het muziek
korps zich hooren. Eerst het Nederlandsche 
en daarna het Engelsche Volkslied, wat door 
alien eerbiedig werd aangehoord. 

De Kinderhuis-bewoonstertjes lieten zi<.h 
ook niet onbetuigd ; met hun lieve stem
metjes zongen zij hun welkomstlied, daarbij 
vroolijk zwaaiende met hun vlaggetjes. 

In de Engelsche taal sprak onze Leider, 
Kommandant de Groot, den Chef van den 
Staf toe, waarnaar met belangstelling werd 
geluisterd. 

De Kommandant heette den Chef welkom 
in Bandoeng, sprak nog eens zijn vreugde 
uit dat hij tot ons gekomen was, hem ver
zekerende van de trouw en toewijding van 
alien, die onder den Legervaan in Neder
landsch-Indie stnjden en de hoop uitsi.-)·e
kende, dat in de 1e houden samenkomsten 
Gods Geest op bijzondere wijze zou worden 
uitgestort. 

Diep geroerd nam ten slotte de Chef van 
den Staf het woord. Nog vervuld van al wat 
hij beleefd had in de plaatsen, reeds door 
hem bezocht, trof deze attentie van zijn volkje 
opnieuw zijn hart. Helder en machtig klonk 
zijn stem over het perron. De grondtoon van 
zijn hart was dankbaarheid en saamhoorig
heid met de zijnen. Bovenal dankbaarheid 
aan God en het geloof dat Hij, evenals Hij 
dat deed in andere plaatsen, Zijn Geest 
over de komende samenkomsten zou uit
storten. 

Toen onze Kommandant daarna gesloten 
had met gebed., verlieten zij het station 
door een aantal bloembogen, opgehouden door 
de Padvinders van Bandoeng I, een attentie, 
die zeer gewaardeerd werd. 

Zeker komt een woord van dank toe aan de 
betrokken spoorweg-autoriteiten voor hun 
hulp, waardoor het mede mogelijk was, dat 
deze begroeting zoo uitstekend tot haar recht 
kw am. 

WIJ ZOEKEN: 

J. F. TIETJEN. - Geb. 25 October 1882 te 
Osterscheps (Edewecht, Oldenburg, Duitsch
land). Verliet in 1916 den militairen dienst. 
W oonde in 1920 in Kepahiang (Benkoelen, 
Sumatra). Volgens geruchten thans woon
achtig te Mr. Cornelis. 

Familieleden doen navraag naar boven
genoemd persoon. 

Indien iemand eenige inlichtingen zou 
kunnen verstrekken, wordt hij of zij beleefd 
verzocht hiervan mededeeling te willen doen 
aan: 

Kommandant J. W. de Groot, 
Opsporings-Departement 
Javastraat 16, Bandoeng. 
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CONGRESSAJ.\'IENKOMSTEN TE 
BANDOENG 

geleid door 
DEN CHEF VAN DEN STAF. 

Zaterdagavond. 

De kennismaking op het station was ieder
een zoo goed bevallen, dat met des te grooter 
verlangen werd uitgezien naar de avond
samenkomst, welke gehouden werd in de 
Congreszaal. 

Om 7 uur was de zaal geheel gevuld _ en 
buitengewoon hartelijk was de begro2ting, 
die den Chef van den Staf te beurt viel, 
toen hij het platform betrad. 

Het eerste lied uitgegeven door den Kom
mandant werd opgewekt en blijde gezongen, 
waarna door enkele Officieren Gods zegen 
werd afgesmeekt over deze samenkomst. 

Onze Kommandant sprak zijn vreugde uit 
over het bezoek van den Chef van den Staf, 
herder..ke,'lde hoe G:>d hem reeds in de andere 
plaatsen tot grooten zegen had gesteld en 
de hoop uitsprekende, dat ook de s:amen
komsten welke gehouden zouden worden in 
de komende dagen een zegen zouden afv.rer
pen voor velen. 

Nadat nog een lied was gezongen en een 
gedeelte uit Gods W oord voorgelezen was 
het met vreugde verwachte oogenblik ge
komen ; de Chef van den Staf stond op om 
de vergadering toe te spreken. 

Zijn krachtige stem klonk tot in alle hoe
ken van het gebouw door ; zijn toespraak 
was een lofrede aan God, die in zijn !even 
zulk een wondere verandering bracht en 
hem als een jonge knaap tot Zich trok en 
afzonderde tot Zijn dienst. Toen de Chef 
zoo eenvoudig sprak over zijn roeping als 
Officier in het toen nog zoo onbegrepen 
Leger des Hells, zijn smart over het feit 
dat zijn familieleden, in het bijzondere zijn 
moeder hem niet begreep, over de eenzaam
heid in de eerste jaren van zijn loopbaan, 
maar bovenal over den trouw van zijn God, 
waren velen tot schreiens toe bewogen. 

Hoewel hij meer dan een half uur sprak, 
vermoeide het niemand ; met intense aan
dacht werd door alien geluisterd en de avond 
ging veel te gauw voorbij. God sprak op won
der-e machtige wijze. Tot den zondaar, om 
zijn of haar paden recht te maken en ver
geving van zonden te erlangen, tot het kind 
van God, om zich meer te geven voor den 

arbeid des Heeren. 
Teer klonken de woorden van enkele 

koren, welke uitgegeven door den Komman
dant door de vergadering gezongen werden. 
Pleitend was zijn stem om de overtuigden 
tot overgave te brengen en dank God, velen 
waren gehoorzaam en kwamen; velen von
den dien avond een plaats des berouws en 
een nieuw begin. 32 zielen zochten en vonden 

vrede. 

DE ZONDAGMORGEN-SAMENKOMST. 

Er is veel gebeden voor deze samenkomsten 
van den Chef van den Staf, maar God heeft 
ons boven bidden en denken geschonken, 
mild en overvloedig. Het was een tijd van 
hemelsch genieten voor Gods kinderen. 
Iedere plaats in de Congreszaal was bezet, 
tot de laatste minuut v66r de samenkomst 
werden er stoelen bijgezet en toch waren 
er velen, die zich moesten vergenoegen met 

een staanplaats. 
Nadat de Chef van den Staf, Kommandant 

en Mevrouw de Groot en andere Officieren 
hun plaats op het platform hadden ingeno
men, werd onmiddellijk door Kommandant 
de Groot het eerste lied uitgegeven. 0, had 
'k een hart als de sneeuw wit en rein". Dit 
lied bracht al dadelijk een groat verlangen 
naar reinheid en heiligheid tot de aanwezi
gen, men gevoelde dat God met ons was. 
Dit verlangen werd. nog verdiept door ge
bed en nadat het tweede lied was llezongen 
en de Komrnandant een hartelijk inleideud 
woord had gesproken, stond de Chef van den 
Staf 00 om te spreken. Menig hart was reeds 

als ee;1 toebereide aarde. 
Een·1oud fa het kenmerk v.1n het wure 

en de Chef van den Staf bezit die eenvoud, 
die de uiting is van grootheid der ziel. ,._.at 
was hij dankbaar voor ieder bewijs van 
erkentelijkheid, hoe fijn besnaard en teer 
van gemoed is hij. En toch een krachtfge 
persoonlijkheid, die recht door zee gaat, niet 
bevreesd is om den vinger te leggen op de 
wonde plekken in het geestelijk leven. Toen 
hij daar zoo stond, vurig en vervuld met 

verv. Kol. 4. 

S T R IJ D K R E E T. 

Overgenomen uit de toespraken van den Chef van den Sta(. 
DE AANRAKING DER LIEFDE. EEN WAARSCHUWING. 

Telkens in zijn lezing trachtte de Chef 
van den Staf duidelijk te maken, dat een 
der geheimen van het we lslagen van het 
Leger des Heils is het uitleven in den 
daad van de liefde jegens anderen, de liefde 
die zichzelf vergeet terwille van het welzijn 
van anderen. Hiertoe diende het volgende 
voorval, dat door hem werd verhaald. 

De telefoonbel luidde in het huis van een 
rijke dame in A. 

Een van de huisgenooten nam de telefoon
hoorn om te luisteren. 

,,U spreekt met het hoofd van het Zieken
huis te 0. Is Mevrouw X. te spreken? Wilt 
U haar verzoeken aan de telefoon te komen ?" 

De dame werd geroepen. 
,,Spreek ik met Mevrouw X. ?" 
,,Jawel". 
,,Mevrouw, Uw zoon Hgt hier in het zieken

huis en is levensgevaarlijk ziek". 
,,Mijn zoon ! Dat kan niet. U vergist U. 

Mijn zoon hebben wij sedert drie jaar ver
loren ; hij moet wel dood zijn". 

,,Neen, Mevrouw, Uw zoon ligt hier. Korn 
vlug hierheen als U hem nog in leven wilt 
aantre£fen". 

De telefooDhoorn werd neergelegd, spoedig 
werd de auto besteld en -snel reed de dame 
naar het Ziekenhuis. 

De hoofdverpleegster wachtte haar daar en 
bracht haar onmiddellijk naar de sponde van 
den stervende. 

De dame knielde bij het bed neer en keek 
in de verwrongen gelaatstrekken van den 
jongen man, die bewusteloos daar neer fog. 
Neen, dacht zij, dat is toch niet mijn zoon. 
Dan, dichterbij komende, keek zij nog dieper 
in het gelaat en streelde over het koortsige 
voorhoofd van de zieke, over het haar, dat 
zoo verward was. Toen herkende de moeder 
haar zoon. 

De aanraking van Moeders hand deed het 
bewustzijn terugkeeren. De jongeman deed 
de oogen open, zag in het gelaat van de 
vrouw die bij hem neerknielde, en uitte 
slechts een woord, ,,Moeder". Toen vlood 
zijn ziel heen. 

Wat niets anders vermag te doen, geschiedt 
door de aanraking der liefde. 

Commissioner Mapp heeft jarenlang door
gebracht als Officier van het Leger des Heils 
in Britsch-Indie. Op zekeren dag ging hij 
naar een dorp om een samenkomst te houden, 
en wachtend op het uur, waarop de samen
komt zou beginnen, ging hij op huisbezoek. 
In een der huizen stond hij te praten en 
leunde tegen den leemenwand van het huis. 
De huisvrouw waarschuwde hem, wijzende 
op een barst in den muur, waar iederen 
avond een cobra verscheen. Natuurlijk be
hoefde de Commissioner geen tweede waar
schuwing. Staande op een veiligen afstand 
wachtte hij en zag de cobra verschijnen, zich 
langzaam naar beneden bewegen en gaan 
naar een schoteltje melk, dat daar gereed 
voor hem stand. Hij likte de melk op, ging 
weer langzaam den muur op en verdween 
weer door den barst in den muur. Dit was 
zijn avondgewoonte. 

Enkele weken later ging de Commissioner 
naar hetzelfde dorpje terug en weer bezocht 
hij dit huis. De vader was er en de kin
deren, maar de moeder zag hij nergens. 
Op zijn vr~ag waar zij was, antwoordde de 
vader, dat zij drie dagen geleden was over
leden tengevolge van een beet van dien 
slang. Het gebeurde op een avond terwijl 
de cobra bezig was zijn melk op te drinken, 
dat de vrouw hem per ongeluk raakte en 
in dat oogenblik deed zijn booze natuur zich 
gelden en met zijn vergiftige slagtanden stak 
hij haar in den voet (zij liep natuurlijk 
blootsvoets) en enkele uren daarna overleed 
zij. 

Welk een ernstige waarschuwing voor ons 
allen om niet te trachten den duivel tot 
vriend te houden, niet te trachten het kwade 
als onschuldig en onschadelijk te beschouwen, 
want al zou het schijnen alsof er geen ge
vaar in schuilde, op een onbewaakt oogenblik 
rijst de oude natuur in al haar vreeselijke 
kracht, en ondergang en -.,;:erderf is het gevolg. 

Een samenkomst te Krengseng. 

HET AFSCHEID. 

Op Woensdag 17 Januari is de Chef van 
den Staf, vergezeld van Kommandant en 
Mevrouw de Groot uit Bandoeng vertrok
ken, en den volgenden dag ging hij te Priok 
aan boord met zijn reisgenooten Kolonel Gore 
en Adjudant Ware, op reis naar China, Japan 
en Korea. 

Wij zullen niet licht vergeten het afscheid 
v66r het huis van den Kommandant. Het 
muziekkorps, dat op zulk een verdienstelijke 
wijze geholpen heeft gedurende de Campagne, 
speelde nog een lied, de padvinders waren er, 
en een schare Officieren en makkers. De 
auto stand gereed. De Chef kwam naar bui
ten. Wij waren ervan bewust, dat dit de laatste 
keer was, voorloopig althans, dat hij ons zou 
toespreken. Hij haalde een tekstwoord aan dat 
hij dien morgen gelezen had ,,Mijn zoon, de 
Heer zal Zichzelven een brandoffer voorzien," 

Abram's woorden tot zijn zoon Izaak toen 
hij hem ten offer zou brengen. Niet slechts 
zou God er voor zorgen dat het noodige 
offer daar was, doch ook wilde Hij de noodige 
genade en steun geven aan het vaderhart van 
hem, die volkomen bereid was Gods wil te 
doen, en die in dat oogenblik geen andere 

gedachte had dan dat, wat hem het dier
baarste was, aan God moest worden gebracht. 

Zoo ook, als de Heer tot ons komt en van 
ons vraagt dat, wat ons het liefste en kost
baarste is, zal Hij genade geven. 

Hij zal voorzien. 

Na nog een woord van dank te hebl:Jen 
uitgesproken wenschte de Commissimcer 
ieder groepje apart Gods besten zegen toe _ 
Padvinders.' muzikai:ten, de Regeering, 
de bevolkmg van d1t land, ieder Of£icier 
en vriend van het Leger - alien werden 
herdacht. 

De Kommandant bad hierna, dankte God 
voor het bezoek van den Ch~f van den Staf 
en smeekte Gods zegen af voor hem d .. d en e 
zJJx_ien ge ur<:;nde zijn verdere afwezigheid van 
hms. 

Na ieder nog de hand ten afscheid te heb
ben gegeven, nam de Chef plaats in de auto 
en reed weg, vergezeld van Kommandant en 
Mevrouw de Groot. 

Aan board werd ook hartelijk afscheid ge
nomen van den Chef van den Staf, alsook 
van Kolonel Gore en Adjudant Ware. 

God zegene hen in de andere plaatsen 
evenals Hij dat hier deed. ' 

FEBRUARI 1934. 

Gods Geest, zou men het hem niet aanzien 
dat hij den volgenden dag zijn 63sten ver
jaardag zou vieren. Krachtig was zijn pre
diking naar aanleiding van den 29sten Psalm: 
,,Aanbidt den Heere in de heerlijkheid Zijns 
Heiligdoms.'' 

Toegeli-:.ht door enkele mooit· illustraties 
en grepen uit zijn eigen rijke ervaring, deed 
hij waarheden van Gods W oord diep zin ''-en 
in de harten van zijn toehoorders(sters). 
Jezns, den Algenoegzame - hoe werd Hij 
ons verklaard als de absoluute Heilige, de 
Liefdevolle. Ademloos werd er geluisterd. Wat 
het beste was <lien morgen is niet te zeggcn, 
maar elk lied wat gezongen werd, alle gebe
den opgezonden tot den Troon der genade, 
tezam~n met de c.nachtige teedere woo.eden 
van den Chef waren als zooveel · kanalen 
waardoor Gods Geest tot de menschen kwam. 

Reeds v66r de uitnoodiging, welke door 
den Kommandant geleid werd, kwam ~en 

jonge vrouw met haar zielenooden tot den 
Heer, gevolgd door een oude dame, die ge
broken van hart over haar zonden den Heer 
zocht. En meerdere kwamen ; hier was een 
jong echtpaar, daar een arbeider in Gods 
Koninkrijk, jongen en ouden, bekeerden en 
onbekeerden, allen zochten de aanraking van 
Gods Geest en hoorden Zijn stem van ver
geving en reiniging. Ontroerend was het te 
zien, hoe de Chef van den Staf zelf rond
ging met Kapitein Palstra, die hem in al de 
samenkomsten zoo uitstekend vertaalde, om 
met de menschen te spreken over hut< ziele
heil. Het was moeilijk om deze samenkomst 
te sluiten, want nog steeds kwamen anderEm, 
nok vele kinderen en padvinders, een zeo,en 
zoeken. Toen deze zoo gezegende samenkomst 
dan ook eindelijk gesloten werd met een 
toewijdingskoor, ware~ er 55 zielen neerge
knield om God te zoeken voor hun eigen 
hart. Halleluja ! 

Zondagavond in de Theosofische Loge. 
Het Christendom van het Leger des Hells 

draagt, Gode zij dank, een aanvallend karak
ter. Op welke plaats wij ons ook bevincien 
en welke klasse van menschen onder ons 
gehoor komen, a1tijd is onze boodschap : 
,,Jezus Christus en Dien gekruisigd" en ver
lossing door Zijn bloed. Dat kwam ook weer 
duidelijk uit u1 de samenkomst, welke geleid 
werd door den Chef van den Staf op Zondag
avond. 

Geestdriftig werd de Chef begroet, toen 
hij op het podium verscheen met Komman
dant en Mevrouw de Groot en enkele andere 
Officieren. ,,Hoor de stem van Jezus roepend" 
liet de Kommandant de vergadering zingen 
en deze woorden toonden al dadelijk aan, 
wat de strekking van deze samenkomst was, 
een bede om het heil des Heeren aan te 
nemen. Kolonel Dr. Wille smeekte God .om 
Zijn zegen, waarna een tweede lied gezongen 
werd. 

Daarna las Majoor Loois ons J esaja 53 
voor, aan weJks inlwud de Chef van den Staf 
zijn toespraak ontleende. Aleer echter de 
Chef het woord nam, zond de Hoofdkwartier
Zangbrigadc het schoone lied: ,,Jezus, hedder 
van mijn ziel". Daarna werd met de diepste 
aandacht geluisterd naar de woorden van 
den Chef van den Sta£. Met ontroering 
schetste hij de liefde van den Reiland, door 
Wiens striemen ons genezing is geworden. 
(Jesaja 53 : 5). Men gevoelde het terwijl hij 
sprak : hier stond een man, die, zich bewust 
van de groote taak, hem door den Meester 
opgelegd, die taak met getrouwheid wenschte 
te vervullen. Gods Geest legde beslag op 

veler hart. 
Velen waren overtuigd, men zag het op 

de ernstige gezichten. Zouden ze geho?r
zamen ? Zoodra de uitnoodiging began gmg 
de Chef van den Staf de zaal in om te trach
ten menschen persoonlijk tot beslissing ~e 
brengen. Kommandant de Groot n~ de~:;; 
ding over. Het was geen gemakkelijke li · 
Satan, die deze dagen reeds . zeer .gevoe b g~ 
verliezen had geleden, liet z1ch met on de 
tu. d Maar telkens drongen de woor en 

ig · h l"ke koren welke de Komman-
van de eer lJ ' • 

d li t Zl
·ngen tot de harten der aanwezi-

ant e th b"" 
d 

J ezus van N azare gaat voor lJ ; 
gen oor. " "kh 'd 

ngen wJJ·· en dit was werkelJJ e1 . 
zoo zo .. 
En Hij deed wonderen. HJJ heelde de ge-

b k 
nen van harte en vergaf de zonden 

roe k'W van het verlcden van hen, die neer n1e en. 
J ge veelbelovende !evens brachten hun 
~:s tot den Heer. Ouderen van dagen kwa-

WJJ. · beleefden ontroerende momenten. 
men. lijd 
Er waren engelen om ons heen, er was b d; 
schap in den hemel en op aarde over 

kwaJXlen. 
11 zielen die dien avond tot den Heer p,.,. ]3oth. 
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