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~~=>?ll ET wordt algemeen gezegd 
• dat het geweten de stemme 

Gods is in ons zelven en 
toch, wanneer wij naar de 
getuigenissen luisteren van 

verscheidene menschen, zijn wij er ons 
heel spoedig van bewust, dat er een 
verschil is in hetgeen het geweten tot 
den een en tot den ander zegt. De eene 
persoon kan zich met een gerust ge
weten inlaten met allerlei verkeerde 
handelingen, terwijl een antler zeer 
voorzichtig is, alles wat eenigszins 
twijfelachtig is als zonde beschouwt, en 
zich beschuldigd voelt, als hij daaraan 
toegeeft. 

Iemand kan een daad verrichten met 
het gevoel dat hij volkomen juist is 
in zijn optreden, terwijl een ander 
weigert diezelf de daad te doen, omdat 
zijn geweten zulks niet goedkeurt. 

Gehoorzaam aan hun geweten, zijn 
de martelaars van de eerste Kerk met 
heldenmoed den dood tegemoet gegaan, 
en ook terwille van hun overtuiging 
(wat niet anders is dan het uitspreken 
van de stem van het geweten) brach
ten de leiders der Inquisitie hunne 
onschuldige slachtoffers tot een schrik
kelijken dood. 

Zelfs Paulus, de groote Apostel, v66r 
zijn wonder bare bekeering dacht goed 
te doen, toen hij de Christenen van 
zijn tijd vervolgde. 

Wat is dan het geweten ? Welke 
plaats neemt het geweten in in onze 
houding tegenover God ? 

Wat de Bijbel ons leert aangaande 
bet geweten, geeft ons interessant stu
die-materiaal. Uit de geschiedenis van 
het Paradijs leeren wij den oorsprong 
van het geweten. Laat ons eerst acht 
slaan op het woord zelf - De wortel 
van het oorspronkelijk woord betee
kent : ,,te weten." 

Wij bemerken, dat eerst nadat Adam 
en Eva gezondigd hadden, ze wisten 
. . . . . . . . . hunne oogen werden geopend. 
Zij hadden gegeten van den ,,boom 
der kennis des goeds en des kwaads" 
en inderdaad werd die kennis door hen 
verkregen. 

Nu wisten zij de beteekenis van het 
woo rd ,,kwaad". Voordat zij ongehoor
zaam waren, hadden zij geen idee ge
had wat het beteekende. K waad ? 
Zonde? lets verkeerds? Zij wisten 
niet wat het was! Het was niet 
noodig zulks te weten. Zij hadden niets 
te maken met deze dingen ; voor hen 
bestonden ze niet eens ! 

Gelukkige onwetendheid. 
Maar nadien wisten zij. Het geweten 

vond zijn oorsprong, onmiddellijk na
dat de zonde zijn intrede gedaan had 
in het hart. Zij ontvingen toen het 
vermogen om te kunnen onderscheiden 
het kwade en het goede. Dat ver
mogen was een nieuwe ervaring. 
Zij waren een gevaarlijken weg inge
slagen, in veranderde levensomstandig
heden en zij hadden een voorbehoed
middel noodig, opdat ze niet heelemaal 
misleid zouden worden. Evenals ziek
te van het lichaam zich openbaart door 
een te hooge temperatuur, een te vlug
ge pols, of door pijn, zoo wordt de 
tegenwoordigheid van de zonde aan 
ons bekend gemaakt door een onrustig 
geweten en door een verstoord geeste
lijke evenwicht. 

Sundar Singh schrijft in een van zijn 
boeken : ,,Het geweten is de moreele 
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wet binnen in ons, waarvan de kiem 
zich bevindt in ieder mensch en be
hoefte heeft aan opvoeding, discipline, 
praktijk en gewoonte". 

Het geweten is een vermogen van 
de ziel. 

Een klein kind is in het bezit ervan 
en door den invloed van ouders, onder
wijzers en anderen, die in aanraking 
komen met het kind, wordt het ver
rijkt door het leeren, vrij en volgens 
eigen wil, want voorbeeld maakt veel 
meer indruk clan overvloed van woor
den. Het kind leert het goede van het 
kwade onderscheiden volgens de maat
staf, aangegeven in zijn eigen omge
ving en door zijn eigen opmerkingen. 

sprak en het verschil aantoonde tus
schen het goede en het kwade. 

In het begin was alles wel, misschien 
onder den inv loed van Godsdienstige 
ouders, van een goeden, Christelijken 
leeraar, van de Zondagsschoollessen, 
enz. Het geweten werkte volkomen 
normaal, zooals dat behoorde, aange
vende precies wat goed en wat kwaad 
was. Maar op een of andere wijze liet 
de ziel zich gaan en minder notitie 
werd genomen van die stem, zoo hel
der en duidelijk, die alles wat goed 
was aanmoedigde en waarschuwde 
tegen het kwade. 

Toen ik als schoolmeisje een kamer 
alleen had, kocht ik een wekker, 

SCHAKEL DEZE STEM NIET UIT 

Een kleine jongen, die door zijn va
der, een misdadiger, geleerd werd om 
te stelen, kreeg de gewoonte om er niet 
meer aan te denken als aan iets, dat 
verkeerd was. De opvoeding van het 
jeugdige geweten was totaal verkeerd, 
en met de jaren werd het geweten van 
den jongen een valsche wegwijzer. 

Geen wonder dat de jongeman ten 
slotte in de gevangenis kwam. 
Evenals een beschadigde thermometer 
een verkeerde temperatuur aanwijst of 
evenals een kompas, be'invloed door 
een verborgen stuk ijzer, den magneet 
een verkeerden koers doet aangeven. 

Wanneer men zwart herhaaldelijk 
wit noemt en het tot een gewoonte 
maakt dingen bij den verkeerden naam 
te noemen, wordt het geweten in een 
verkeerde richting geleid. Zoo wordt 
aangeduid wat een misvormd gewe
ten is. 

Er bestaat ook een geweten, dat doof 
is geworden. Langzaam doch zeker 
wordt het geweten getraind geen acht 
te slaan op de stem, die zoo duidelijk 

zoodat ik bijtijds wakker kon wor
den zonder iemand anders lastig te 
vallen om mij te komen wekken. 
Den eersten morgen toen de wekker 
afging, werd ik met schrik wakker 
en sprong uit bed, trotsch dat deze 
nieuwe methode mij zoo goed beviel. 

Zoo gebeurde het ook den tweeden 
en derden morgen. Na een tijd vond 
ik het vervelend het harde geluid van 
den wekker te hooren en vond het pret
tiger om mij om te draaien en nog vijf 
minuten in bed te blijven. Tot het zoo 
yer ging, dat ik niettegenstaande het 
harde geluid van de bel niet meer op 
tijd wakker werd en iemand mij moest 
komen wekken. 

Dit was voor mij een groote neder
laag. Wat was de oorzaak daarvan ? 
Ik had de. gewoonte aangenomen om 
niet meer naar de bel te willen luiste
ren. Ongehoorzaamheid ! 

Door deze ervaring heb ik later een 
diepe geestelijk les geleerd. 

Een doof geworden geweten kan 
jaren lang nonactief blijven, maar 

wanneer het door Gods Geest wakker 
geschud wordt - een wonder dat in 
een oogenblik plaats kan grijpen, door 
een ongeluk, door wanhoop of door 
moeilijkheden, dan, o, welk een wroe
ging is er. Een gejaagd en verontrust 
geweten is erger dan de dood, want 
de dood zelf kan hem niet dooden, aan 
de overzij blijft het spreken. 

Het woord Gods en de Heilige Geest_ 
sprekende tot ons, geven ons nieuw 
licht, en volgens dit licht stemmen wij 
het geweten. 

Er is een moreele wet, die door 
God aan een iegelijk geopenbaard 
wordt, die daarnaar verlangt. Aan ons 
is 't, ons hart daarnaar te stemmen, 
om daarmede in harmonie te zijn. 

Er zijn vele stem.men, die tot ons 
spreken, van groote verscheidenheid 
ook, doch onder hen hooren wij die 
eene stem, sterk, diep, veilig en waar, 
- Gods stem. 

En wanneer wij stilzwijgen en luiste
ren, hooren wij beter en helderder Zijn 
stem en alle andere stemmen worden 
niet meer vernomen. 

* * * 
Een typische illustratie hiervan vindt 
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men kunnen worden vernomen, een 
ieder heeft zijn eigen golflengte, wij 
kunnen kiezen welken zender wij wil
len en alles zoo stellen, dat wij naar 
zijn stem kunnen luisteren. Als wij 
ons daarop concentreeren, dan moeten 
alle andere stemmen zwijgen. 

Wij hebben geleerd hoe den Groo
ten Zender van Licht en Waar heid te 
zoeken ; onzen God. Indien wij het 
geweten gebruiken, ons innerlijk Ra
diotoestel, clan zullen wij duidelijk 
Zijn stem hooren en geen andere. 

Dit vraagt oefening, daarom zegt 
Paulus: ,,Ik oefen mijzelven om altijd 
een onergelijk geweten te hebben bij 
God." (Handelingen 24 : 16). 

Het goede geweten laat Gods stem 
hooren en is geoefend naar God te 
luisteren en naar niemand anders. 
Hoe meer het goede geweten alzoo 
geoefend wordt, des te meer teeder 
en waakzaam wordt het. · 

De minste trilling wordt gehoord en 
gevoeld. Geen afstand is te groot ; 
Gods stem spreekt door. Geen storin
gen, hoe luidruchtig ook, kunnen ver
hinderen, dat de zekere en diepe stem 
gehoord wordt. 

Een slecht geweten veroorzaakt on
beschrijfelijk lijden, waardoor de ziel 
geplaagd wordt dag en nacht. 

Om hiervan bevrijd te worden is er 
slechts een weg, n.l. in berouw alles 
voor God te belijden en gewillig te 
zijn, voor zoo ver het in ons vermo
gen ligt, alles in orde te brengen, ook 
bij de menschen, tegen · wie wij ge
zondigd hebben. 

* 
Een goed geweten is het innerlijke 

getuigenis van de ziel, dat alles binnen 
in ons wel is. 

Berouw en belijdenis van schuld 
brengen ons tot J ezus Christus, Die 
vergiffenis schenkt en vrede. 
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NAKLANKEN VAN HET JUBILEUM. 
Veel belangstelling ,., De Kommandant bevorderd tot Officier 

1n de Orde van Oranje Nassau. 

Zondag 28 J anuari was een heuge
lijke dag voor onzen Kommandant. 
Vroeg in den morgen ging een aantal 
Officieren, Kadetten en kinderen van 
het Kinderhuis naar zijn huis om hem 
daar te begroeten door het zingen van 
een lied, speciaal voor deze gelegen
heid gedicht. 

De Algemeen-Secretaris sprak na
mens alle aanwezigen en vertolkte 
onze gevoelens van lof en dank aan 
God, omdat Hij den Kommandant zoo 
lang heeft bespaard en hem zoo rijke
lijk in Zijn-dienst als Officier van het 
Leger des Heils gezegend en tot zegen 
heeft doen zijn. 

De Kommandant was diep ontroerd 
bij het zien van zoovele makkers en 
door het bewijs van de oprechte ge
voelens van liefde en dankbaarheid, 
die zij hem toedroegen. 

Onder anderen merkte hij op onze 
oude strijd-makkers : Lt. Kolonel 
Brouwer en Lt. Kolonel Dr. Wille. 

De kinderen van het Kinderhuis 
zongen een mooi danklied, waarna Ko
lonel Brouwer ons leidde in het gebed. 
Hoe innig bad hij voor den Komman
dant en Mevrouw de Groot en eens
gezind stemden wij alien er mee in. 

* * * 
Met vreugde gaven wij gehoor aan 

de vriendelijke uitnoodiging om na de 
samenkomst een kopje koffie bij den 
Kommandant te komen gebruiken. 

Wat was het daar gezellig en welk 
een blijdschap was er in ons hart, dat 
wij ook tot dit groote Leger mogen 
behooren. 

Behalve tal van telegrammen en 
brieven uit alle deelen van N eder
landsch-Indie en daarbuiten, van 
autoriteiten, hooggeplaatste ambtena
ren en vrienden, ontving de Komman
dant ook een aantal brieven van zijn 
Officieren en andere strijdmakkers, 
die persoonlijk niet in staat hunne 
gelukwenschen over te brengen, toch 
niet achter wilden blijven. 

Enkele van de telegrammen. 
Hartelijke gelukwenschen met Uw 

Jubileum. 
Familie Bitters. 

Hoofd-Administrateur Deli Maat
schappij. 

Mede namens heele Oo,stkust har
telijke gelukwenschen bij Uw 45-jarig 
ambtsjubileum 

Gouverneur Van Suchtelen. Medan. 

Het was in 1912 of '13. 

De oude Kronenberg had juist weer zijn 
jaarlijksche ronde over de Deli-ondernemin
gen volbracht. Met een stukje in de kraat 
hadden we weer een tweedehands fiets bij 
eTh:aar gekregen en zoo peddelde hij rond 
over de kebons en langs de plantwegen met 
zijn boekje, waarin ieder Deliaan zijn gift 
opteekende. 

Kronenberg deed altijd - hoe weet ik 
niet - denken aan het beeld, dat de his
torie ons heeft nagelaten van die oude 
grenadiers van Napoleon. Waarschijnlijk 
door stem en schonkig uiterlijk. Een brave 
kerel, God heeft zijn ziel ; even onvermoeid 
als een van die grenadiers op wie hij leek. 
Aan hem is het te danken, dat Deli nog 
altijd voor 12 of meer duizend guldens in 
de jaarlijksche collecte van het Leger des 
Heils te boek staat. Dat was de eerste 
aanraking van Deli met het Leger des Heils. 

* * * 
Toen kwam op een goeden dag met de 

boot van Java, Kolonel de Groot, de nieuwe 
Kommandant van het Leger des Heils op 
Java. Vierkant, sterk en minzaam, in de 
kracht van zijn leven. Hij ging hier rond, 
maakte overal zijn opwachting, sprak van 
zijn plannen, van het werk op Java, van den 
steun hier altijd gekregen en van den plicht 
om daartegenover ook met den Leger-arbeid 
iets voor Deli te doen. 

Het was toen nog een antler Deli dan dat 
van thans, maar men had er toch al het talent 
voor zuiver aan-voelen. En het nog luid
ruchtige Deli, datzelfde Deli, dat daarbuiten 
nog niet zoo heel goeden naam had, voel
de direct dat hier een man van de daad aan 
het werk was en spontaan stelde het zich 
achter dezen !eider van het Leger des Heils 
en zijn plannen. 

W erd tot mijn leedwezen verhinderd 
tegenwoordig te zijn bij Uwe huldiging; 
deed dit echter van harte in gedachte 
en wensch U ten zeerste geluk met dit 
schoone jubileum. 

Teding van Berkhout. 
Geneesk. Lab. Bat.-C. 

Wenschen U van harte geluk met Uw 
Jubileum moge gemeenschap nog lange 

- jaren van Uw werkkracht en voorbeeld 
profiteeren - Rotary Medan. 

De Voorzitter van de Rotary 
Club Medan. 

Hulde langjarige zegenrijke arbeid 
wensch gezondheid en kracht tot voort
zetting tot heil menschheid. 

Vorster Semarang 
Hoofd-Vertegenw. N. I. S. 

Met stille bede om Gods-zegen voor 
kloeken strijder op Slagveld van den 
grooten vrede. 

(Dr.) Vitalis. Koedoes. 

Gelukwenschen jubileum mogen 
zegen rusten op Uwen arbeid. 

Commissioner Rotary Sitsen 
secretary Pacific Howland - Djocja. 

*** 
Verder nog hartelijke gelukwenschen -

van den Gouverneur A. Ph. van Aken, 
Koetaradja; den Britschen-Consul, den 
Heer FitzMaurice; Mr. J.M. Wesselink, 
Burgemeester van Medan ; van den 
Heer J. J. v.d. Laan Redacteur Deli 
Courant, en nog vele anderen. 

Hieronder volgen enkele uittreksels 
van brieven van Officieren, die zoo 
juist wt:ergeven wat in het hart leeft. 

,,Ik kan uit eigen ondervinding ge
tuigen weTh: een rust het geeft een ster
ke hand en een beproefden ervaren Lei
der aan het hoofd te weten.- Blijf nog 
lang met ons, Kommandant ! Dat is 
mijn wensch." 

H. L. 

,,Het is mijn ervaring geweest, dat U 
persoonlijk contact zoekt met Uw Offi
cieren. Daarom is het een groote vreug
de onder Uw leiding te mogen arbei
den." 

J.M. 

,,Het is onze ervaring dat U steeds 
belang toonde in ieder Officier per~ 
soonlijk." 

A. s. 
Met dank aan God denk ik aan Uw 

volharding, toewijciing en noesten arbeid. 
M. B. 

Uw voorbeeld is een groote bezieling 
voor ons alien. 

E. B. 

~ 
. .i 

Tijdens de Receptie te Batavia. 

(OVergenomen uit de Deli-Courant. 27 Jan. 1934. 

Een persoonlijke herinnering. 
De kerken waren in dien tijd misschien 

nog niet zoo vol als thans, maar het Chris
tendom van de daad werd hier ook toen 
toch aangevoeld en begrepen. In enkele da
gen stonden de plannen op pooten om _in de 
modder van Belawan een leprozerie te stich
ten, waar de arme uitgeworpenen der samen
leving een onderdak en liefderijke verpleging 
konden vinden. 

Als een veldheer zette de Kolonel zijn 
strategische plannen uit, gaf in enkele lijnen 
de richting aan, verzekerde dadelijk, dat hij 
ook iets dacht te doen voor de kinderen uit 
Javaansche moeders en Europeesche vaders 
geboren, was in enkele dagen weer naar 
Java verdwenen, maar niet zonder hier 
een spoor te hebben achtergelaten, een lich
tend spoor, dat zelfs ook nu nog na-licht. 

Want met zijn innemende glimlach, zijn 
sterk geloof en goed vertrouwen in de 
menschheid en vooral met zijn onwankelbare 
overtuiging, dat in het eind het goede zal 
overwinnen, had deze man, deze geboren 
Leider en organisator hier dadelijk alle har
ten gewonnen, met weTh:e hij in aanraldng 
was gekomen. 

En bij een later bezoek toen we Kolonel 
de Groot vergezelden naar het pas geopende 
Poeloe Sitjanang, zagen we hem ge
knield en biddend met een arm Europeesch 
meisje, dat door de vreeselijke ziekte was 
aangetast en die om een plaats vroeg in 
Pelantoengan. En clan bij het afscheid, een 
handdruk met deze............ patiente, een 
handdruk zonder zich te bekommeren om 
ziekte of besmetting, zonder vrees en zonder 
aarzeling, in goed vertrouwen, dat de Vader 
in den Heme! het alles zal regelen, zooals 
Hij dat alleen beoordeelen kan. 

Dan jaren later een ontmoeting in Holland, 
waar kolonel de Groot is heen gesneld 
voor besprekingen, betreffende het nieuwe 
hem toevertrouwde arbeidsveld in Japan, 
dwars door Siberie, dwars ook door de oor
logsfronten der elkaar bevechtende legers. 
En dan weer een paar maanden later, eene 
ontmoeting met zijn te vroeg gestorven 
levensgezellin, in Japan, waar zij was achter
gebleven om het gezamenlijk aangevatte werk 
voort te zetten en waar wij haar de groeten 
van den Kolonel uit Europa konden bren
gen. 

* * * 
Dan weer een paar jaar later, een nieuwe 

ontmoeting. In Zwitserland, waar het nieu
we terrein van actie ligt. Een Zwitsersche 
dame vertelt ons, dat juist dien dag Kolonel 
de Groot er een bijeenkomst houdt. Als we 
er binnentred.en is de samenkomst reeds 
begonnen. Kolonel de Groot is aan het woord 
over het werk van het Leger des Heils in 
andere landen, in Japan, in Ned-Indie, op 
Sumatra ........... . 

En als we zoo stillekens mogelijk binnen
t:reden, clan verheldert opeens een breede 
glimlach dat toch reeds zoo zon-doorlichte 
gelaat en midden in zijn toespraak daalt 
hij af van de Katheder om, de zaal door
schrijdend, oude vrienden uit Sumatra wel
kom te heeten en tot getuigen te nemen van 
het werk waarover hij spreekt. 

Dan naar Zuid-Afrika, vanwaar ons af en 
toe berichten bereiken, hetzij door middel 
van wederzijdsche vrienden, hetzij door en
kele brieven om elkaar op de hoogte te 
houden, van lief en leed. Ook van leed en er 
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Gister heeft de Kommandant van het 
Heilsleger in Indie, de heer de Groot 
den dag herdacht, waarop hij v66r 45 jaren 
zich aan het Leger des Heils verbond. 

In het Tehuis voor Socialen Arbeid aan 
de Sluisbrug had ter gelegenheid van dit 
jubileum een receptie plaats. 

De boven-traphall was daartoe met ta- 1 

pijten en vlaggedoek versierd. 

Tegen elven, het tijdstip waarop de ont
vangst zou plaatshebben, liep de hall vol met 
belangstellenden, die Kommandant en Me
vrouw de Groot kwamen gelukwenschen. 

0. m. werden hierbij opgemerkt de Vice
President van den Raad van Indie, de Al
gemeene Secretaris, de Divisie-Commandant, 
de Commandant van de Zeemacht, de 
voorzitter van den Indischen Onderne
mersbond, leden van den Volksraad, de 
Directeur van Justitie, de Resident en de 
Burgemeester van Batavia, de Resident ter 
beschikking van den Gouverneur van 
West-Java, de Zendingsconsul, vertegen
woordigers van de A.M.V.J., het Centraal 
Steuncomite, en van het kantoor van Arbeid, 
de zoon van den Gouverneur-Generaal, de 
Voorzitter van de Rotary Club en vele 
anderen. 

Konunandant en Mevrouw de Groot ston
den in den erker van de bovenverdieping, 
door bloemstukken geflankeerd, en nam~n 
de gelukwenschen in ontvangst. 

Rede Mr. Schrieke. 

Vervolgens nam de Directeur van Justitie, 
Mr. J. J. Schrieke het woord. 

Op een dag als vandaag - aldus begon spr. 
zijn toespraak tot Kommandant en Mevrouw 
de Groot - weTh:e voor U van beteekenis is, 
is het voor het Hoofd van het Departement 
van Justitie, waaronder de sociale arbeids
zorg ressorteert, een aangename taak, ja een 
uitgesproken plicht een enkel woord te spre-
ken. · 

Spr. herinnerde in de eerste plaats aan het 
groote en prachtige werk, door het Leger 
des Heils verricht, dank zij de toewijding 
van de officieren en de uitnemende leiding 
van den Kommandant, waarbij in het bij
zonder zijn persoonlijkheid naar voren is 
gekomen. 

Voor ons in Indie is vooral van beteekenis 
de tweede periode van zijn werkzaamheid. 

In 1912 kwam de heer de Groot voor de 
eerste maal naar Indie. Toentertijd trof hij 
dit land aan in opgaande lijn, en hij heeft 
het werk krachtig aangevat. 

Zie pag. 3. 

komt een tijd waarin het leed het lief verre 
en verre overtreft. 

*** 
En als we eTh:aar, na jaren, weer ontmoeten 

.dan v~?den .we die zelfde persoonlijkheid: 
een bhJmoedig Christen, ouder, maar onge
broken, het oog nog geestessterk, nog altijd 
een stoere werker, arbeidend in den wijn
gaard zijns Heeren. 

Een bijzonder menschenleven. 
Daar gaat een sterke lijn en een onbreek

bare kracht door dit menschenleven. V 
zijn jeugd af aan. Want het was iets zeer 
bijzonders, vooral in dien tijd, dat een jonge
man van 20 jaar, na e~n goede schoolopleiding, 
tot het Leger des He1ls kwam. Dat zal in die 
kringen in die jaren niet zoo bijzonder gun 
stig zijn opgenomen en het moet een sterk 
overtuiging zijn geweest, die hem daarto 
bracht en ondanks allen tegenstand dee 
volhouden en ........... _ overwinnen. 

We behoeven niet alles op te sommen, he 
zou te veel zijn, maar wel kunnen we zeggen 
dat in vijf jaar tijds een grootsch werk wer 
verricht, onder Kolonel de Groot's bezielend 
leiding. 

Ook hier op de Oostkust van Sumatr 
hebben we die ondervonden, ook nu wee 
in de Iaatste jaren, nu de Kolonel sede. 
tot Commissioner bevorderd (de hoog~te ran 
in het Leger onder den Leider) hier voor d 
tweede maal geplaatst werd, na zijn diens 
in Japan, Zwitserland en Zuid-Afrika en n 
de crisis en haar slachtoffers zoo'n gr~ot dee 
van den arbeid van het Leger opeische 
Zeven crisis-tehuizen werden opgericht d 
Minahasa opende zich voor den arbeid 'v 
het Heilsleger, Makasser kreeg een nieu 
ziekenhuis, en nog steeds volgen nieuw 
plannen, nieuwe werken. 
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Spr. memoreerde in dit verband de bij
zondere sympathie van den oud-Gouverneur
Generaal Idenburg voor dezen arbeid. 

Spr. behoefde niet te verzekeren, dat deze 
arbeid ook de aandacht heeft getrokken, 
niet alleen van de Indische maatschappij, 
maar ook van hen, die over haar waken, 
de Indische Regeering, en zeker niet in de 
laatste pJaatst van H.M. de Koningin. 

Spr. deelde mede dat het dan ook H.M. de 
Koningin behaagd heeft Kommandant de 
Groot te bevorderen tot officier in de orde 
van Oranje Nassau. 

De Gouverneur-Generaal verzocht spr. 
deze boodschap over te brengen, onder toe
voeging van diens hartelijke gelukwenschen, 
en tevens met het persoonlijk bewijs van 
waardeering in den vorm van het teeken der 
decoratie. 

Mevrouw Schrieke speldde vervolgens dit 
teeken op de borst van den jubilaris, die ten 
zeerste ontroerd was door dit huldeblijk. 

Met een ,,lang leve Kommandant de Groot", 
ingezet door Mr. Schrieke, met een krachtig 
driewerf hoera, luid ingestemd door alle aan
wezigen, eindigde deze toespraak. 

*** 
Kommandant de Groot het woord ne
end, zeide het gevoel te hebben, als dienst

knecht van het Leger des Heils, al die eer 
te moeten overdragen op zijn officieren, die 

et hem dien arbeid hebben verricht. 
Toen hij 45 jaar geleden zijn taak vond, 
aar God hem riep, waren er wel beden-
ingen en werd hem dit ook wel afgeraden. 
·j deed den stap toch in het geloof zich 

llienstbaar te stellen op den weg dien God 
hem aanwees. 

En nu is hij met zooveel sympathie en 
erbewijzen overladen! 
Als dienstknecht van het Leger des Heils 

IS hij daarvoor slechts God dank verschul
i:ligd, en hij zal voortgaan met den arbeid. 

Een ding had spr. getroffen, en dat was, 
\lat in geen land ter wereld, waar hij geleefd 
en gewerkt had. hij zooveel medegevoel, 

edeleven, sym}!athie, steun en hulp had 
~ndervonden als hier. 

De geheele Indische samenleving heeft -
ildus spr. - begrepen, dat het werk van 
et Leger des Heils waard is gesteund te 
orden. 
Tenslotte dankte spr. de Regeering voor 

1 wat zij gedaan heeft voor het welslagen 
an den arbeid van het Leger des Heils, en 

De Legerzaal was stampvol. Het 
uziekkorps, dat spelen zou, stond 

'ekend als een van de bekwaamste, 
n als een uitvoering door hen gege
en zou worden, kon men altijd reke
en op een enthousiast gehoor en op 
e hartelijke medewerking van de 
dere korpsen. 
Het was de eerste keer dat Willem X 
eer meespeelde met zijn oude mak
ers, en blijde opgewondenheid was te 
~zen op zijn eenigszins bleek gelaat. 
et was geen kleinigheid, dat hij toe
emming gekregen had om terug te 

omen en weer te mogen spelen in het 
uziekkorps, waar tegenover hij zijn 
loften van trouw zoo schandelijk had 

erbroken. De consideratie, he1n door 
n kapelmeester bewezen, dat hij nu 
dezen avond een bijzonder aandeel 
het programma had te vervullen, 

as iets, dat hij niet goed begr.ijpen 
n. 
En nu was de avond aangebroken. 
or hem zag hij velen van zijn oude 
lega's, anderen waren om hem heen; 
len hadden hem vriendschappelijk 

den schouder geklopt ten teeken 
hunne gelukwenschen. 

'IVY at was hij gelukkig ! Voordat hij 
n avond van huis ging had hij zich 
den spiegel bekeken. Hij was zoo 
tsch op zijn keurig uniform ; wat 
nd het hem goed ! Daarna, door 
tere gevoelens overmeesterd, was 

bij zijn bed op de knieen gegaan 
God te danken, dat Hij hem nog 
kans had gegev.en. 

* * * 
eel van het programma was reeds 

ewerkt en de Kolonel, die de lei
g had, kondigde het volgend num-
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God in de eerste plaats voor Zijn genade -en 
kracht, welke dit werk hebben mogelijk ge
maakt. 

Den Gouverneur-Generaal dankte hij voor 
het persoonlijk blijk van waardeering en 
Mevrouw de Jonge voor den krachtigen 
steun, welken zij ook steeds heeft willen 
verleenen ten behoeve van den arbeid van 
het Leger des Heils. 

Spr. hoopte het eereteeken waardig te 
drag en. 

Na dank gebracht te hebben aan alle aan
wezigen voor de betoonde belangstelling 
eindigde spr. met een God zegene U allen, 
God zegene H.M. de Koningin, den Gouver
neur-Generaal en allen die samenwerken om 
dit land een goede Regeering te geven. 

Hiermede was de plechtigheid teneinde. 

De receptie te Bandoeng. 
Uit het A.I.D. Bandoeng nemen wij het 

volgende over : 
Onder de aanwezigen merkten wij o.a. Zijne 

Excellentie den Legercommandant en Me
vrouw Koster, den Resident van Priangan en 
Mevrouw Tydeman, den Burgermeester van 
Bandoeng, den Chef van den Generalen 
Staf, den Inspecteur der Genie, den Onder
directeur van het Departement van Verkeer 
en W aterstaat, het Hoofd van den Dienst 
der P.T.T., den Regent van Bandoeng, den 
Plaatselijk Commandant, den Hoofdcommis
saris van Politie, het Hoofd van het Kantoor 
van Arbeid en vele andere burgerlijke en 
militaire autoriteiten benevens hoogleeraren, 
doktoren, vertegenwoordigers van het bank
wezen en van het particuliere bedrijfsleven, 
een deputatie van het bestuur der Midden
stands Vereeniging Bandoeng, het bestuur 
van de A.M.V.J., etc. 

Nadat de gasten Kommandant en Mevrouw 
de Groot hun gelukwenschen hadden aan
geboden, en zich eenigen tijd onder het 
genot van een kop koffie met elkander on
derhouden hadden, nam de heer G. Lebbink, 
Majoor van het Leger des Heils, het woord. 

Spreker zeg6e de gasten namens de offi
cieren van het Leger des Heils dank voor 
de groote belangstelling bij het jubileum 
van den Kommandant, in wien de officieren 
gedurende de vele jaren van zijn dienst 
steeds een voorbeela van plichtsbetrachting 
gezien hebben. 

Na Majoor Lebbink sprak de heer M. F. 
Tydeman, resident van Priangan. 

De Resident betuigde den Kommandant van 

mer aan, een selectie getiteld ,,De 
Verzoening", waarin Willem een solo
gedeelte zou spelen. Met andere leden 
van het muziekkorps stond hij op en 
toen de kapelmeester het teeken gaf, 
wilde hij beginnen. 

Maar, wat was 't dat in eens als een 
visioen voor zijn oogen stand, dat heel 
zijn gedachten in beslag nam, zoodat 
hij niets meer zag van de schare men
schen, die voor hem waren. Wat 
was 't? 

Zijn cornet solo ontbrak. De kapel
meester keek hem verbaasd, bijna 
boos aan ; enkelen van zijn makkers, 
die hem van dichtbij gadesloegen, 
kregen medelijden met hem. Daar 
stond hij in de houding met zijn cornet 
als of hij klaar was om te spelen, doch 
voor zich heen starend als iemand, die 
in gedachte ver weg is. 

Er ging door de zaal een suizen als 
van verbazing, bijna spottend, maar 
dat bereikte zijn ooren niet. 

Wat zag hij toch? 
Als een droom passeerde hem een 

beeld uit de dagen toen hij ver van 
huis dwaalde, ver van het Leger, en 
wat nog erger was, ver van God, de 
dagen to en Jazz en J azz-gezelschap al 
zijn tijd in beslag namen en toen we
reldsch vermaak zijn godin was. Het 
rumoer van de danszaal en van het 
orkest, dat hem bijna dol maakte, 
klonk weer in zijn ooren. 

En terwijl dit alles hem passeerde, 
zag hij dof voor zich den titel van het 
muziekstuk, dat hij spelen moest : 
,,de V erzoening". 

Smeekend keek hij den Kapelmees
ter aan, toen liet hij zijn cornet liggen, 
trad even naar voren en onder diepe 
ontroering vertelde hij iets van het-

zijn groote bewondering voor het werk van 
het Leger des Heils. Spreker eindigde zijn 
toespraak met de hoop uit te spreken, dat 
het onderscheidingsteeken, dat thans de borst 
van Kommandant de Groot siert, daar nog 
lang zal mogen prijken. 

Vervolgens nam de heer Ir. A. G. Vreede, 
hoofd van het Kantoor van Arbeid het 
woord. Het was spreker een beho~fte, zijn 
dank te uiten voor het vele, wat Kommandant 
de Groot en het Leger des Heils geda.an heb
ben voor de werkloozen. Hij bewonderde de 
snelheid, waarmede Kommandant de Groot 
in vele groote plaatsen op Java in zeer korten 
tijd werkloozen-tehuizen heeft weten op te 
richten in samenwerking van het Kantoor 
van Arbeid en het centraal steuncomite. 

Het is spreker een groot voorrecht geweest, 
Kommandant de Groot te hebben leeren 
kennen. 

Vice-Adrniraal J. F. Osten, Comman
dant der Zeemacht, kwam voor zijn 
vertrek uit Nederlandsch-Indie, op het 
Hoof dkwartier te Bandoeng afscheid 
nemen van Kommandant J. W. de 
Groot. 

Wij wenschen Zijner Excellentie een 
goede reis en behouden aankomst in 
het Vaderland. 

Ztjne Excellentie, de Commandant der 
Zeemacht, bij het verlaten van het Hoofd

kwartier te Bandoeng. 

geen hij doorgemaakt had in die paar 
oogenblikken. 

Er was stilte over de geheele ver
gadering, slechts gebroken door de 
starnelende woorden van den diep 
bewogen jongeman. 

,,Makkers", zeide hij, ,,hebt geduld 
met mij. Ik heh zooeven iets gezien 
van het leven, dat ik nu verlaten heh, 
van de ijdele dingen waaraan ik mijn 
onsterfelijke ziel bijna prijs had ge
geven, dingen die ik nooit zal kunnen 
vergeten en die slechts Gods genade 
vergeven kan. Maar geprezen zij Zijn 
N aam, Hij heeft verzoening gewrocht 
voor mijne zonden en Hij heeft mij 
weer naar huis gebracht. 

Ik hen nu Zijn kind. Mijn zonde is 
onder het bloed." 

Onder ademlooze stilte keerde hij 
naar zijn plaats terug en gaf een tee
ken aan den Kapelmeester, dat hij nu 
klaar was. 

Terwijl de vergadering ontvankelijk 
was voor de boodschap Gods, en velen 
moeite hadden de tranen te bedwingen, 
werd het muziekstuk ,,de Verzoening" 
weergegeven op zulk een wijze, dat 
allen die het hoorden tot in het diepst 
hunner ziel geroerd werden, zoo zelfs 
dat applaus daarna totaal misplaatst 
zou zijn geweest. 

God had gesproken ! 

Is er iemand dit dit leest, die eens 
met God wandelde, maar die het goede 
pad verlaten heeft en nu al verder en 
verder van God afdwaalt ? 

0, gedenk toch, o, gedenk toch, 
Al wat J ezus' lief de voor U deed ! 
0, gedenk toch, o, gedenk toch, 

Hoe aan 't kruis Hij voor U leed ! 

Denk aan Uw onsterfelijke ziel en 
keer weder tot Uw Heer. 
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Spreker wees op de wijze, waarop men zich 
dikwijls uitlaat over de officieren van het 
Leger des Heils, wanneer deze voor het een 
of andere doel geld inzamelen. Maar spreker 
heeft het leven van die officieren van dicht
bij leeren kennen en gezien, van welk mi
nimum zij weten te leven en het ingeza
melde geld weten aan te wenden voor alle 
mogelijke liefdadige doeleinden. 

Daarna besloot de Kommandant met een 
warm woord van dank tot de aanwezigen 
voor de vele blijken van sympathie en belang
stelling in het werk van het Leger des Heils 
dit samenzijn. 

BERICHT UIT MEDAN. 

Laat het maar dadelijk gezegd worden : 
wij hebben een heerlijken en gezegenden 
tijd gehad. Reeds weken van tevoren begon 
de drukte met plannen maken enz. en toen 
alles gereed was, zetten wij in met een 
prachtig geslaagd feest in het Kinderhuis op 
Zaterdag 23 December. De mooi versierdc 
eetzaal was tjokvol, want niet alleen waren 
,,eigen kinderen" en enkele uitgenoodigde 
kleine gasten aanwezig, doch ook bijna twin
tig kinderen van werkloozen met hun ouders, 
terwijl verder enkele van Medan's ingeze
tenen blijk gaven van hun belangstelling. 
Het werd een feest in den waren zin van 
het woord : zang, muziek, blijde opgewekte 
gezichten en stralende kinderoogen. Nadat 
Majoor Meijer het Kerstverhaal had gelezen 
en een kort woord gesproken en Mevrouw 
Majoor Johansson een verhaal had verteld, 
kregen wij een mooie demonstratie: ,,het ver
schijnen van den Engel voor de herders bij 
Bethlehem" te zien, uitgevoerd door de kin
deren. Het wa~ zeer mooi en maakte grooten 
indruk op allen, groot zoowel als klein. Na 
een mooi lied van de kinderen kwam het 
voor de kleintjes groote en lang verwachtte 
oogenblik ; een reusachtige mand, geheel vol 
met pakjes, kwam te voorschijn en een voor 
een kwamen ze met schitterende oogjes en 
kloppend hart om hun pakjes in ontvangst 
te nemen ; wat een drukte en belangstelling 
om alles zoo gauw mogelijk te bekijken. 
Natuurlijk ontbrak het ook niet aan de noo
dige snoeperijen enz. Een heerlijke avond ; 
zeker waren er velen die dachten zooals 
die man, die tot mij zeide : ,,Het is het 
mooiste Kerstfeest dat ik ooit heh· mee
gemaakt." 

's Maandags was het den heelen dag feest 
in het versierde ,,Huize Elim". Tijdens het 
koffie-drinken 's morgens verscheen plotse
ling het Kerstmannetje met zijn zak, tot 
groote verrassing en hilariteit van groot en 
klein. Hij kreeg een warm welkom, en een 
vriendelijk afscheid toen hij al zijn pakjes 
had afgegeven. Het feest culmineerde in een 
mooie samenkomst des avonds. Officieren 
en kinderen van het Kinderhuis verleenden 
hun medewerking door zang en opvoering 
van de boven beschreven demonstratie. 
Enkele liederen met orgel- en vioolbegelei
ding werden gezongen en het Kerstverhaal 
gelezen. De voorgalerij was gevuld met een 
aandachtig luisterende schare, in de eerste 
plaats natuurlijk alle gasten van Elim" 
terwijl ook de Assistent-Resident e~ Me~ 
vrouw van Rhijn ons met een gewaardeerd 
bezoek verblijdden. 

W oensdag-avond had ,,Elim" bezoek van 
den heer de Vries, onderwijzer aan de Gere
formeerde school te Medan, en Majoor Meijer, 
die een serie schitterende films vertoonde ; 
dit werd ten zeerste op prijs gesteld en niet 
minder, dat de heer de Vries beloofde een 
andere keer terug te komen. 

Zeer dankbaar maken wij melding van de 
vele bewijzen van sympathie en belangstel
ling in verband met het Kerstfeest onder
vonden. Mevrouw Gouverneur van Suchtelen 
bracht met haar dochter een persoonlijk be
zoek aan het Kinderhuis om de Officieren 
en kinderen een gezegend Kerstfeest toe te 
wenschen, ook namens den Gouverneur. Door 
tuschenkomst van een van de redacteuren 
van de Deli-Courant werden de kinderen 
verrast met een partij mooi speelgoed, terwijl 
ook verschillende firma's speelgoed enz. ter 
beschikking stelden. Ook danken wij den 
heer Bennink voor het beschikbaar stellen 
van zijn lichtinstallatie en het persoonlijk 
bedienen hiervan. 

En zoo behoort dan het Kerstfeest weer 
tot het verleden, vele van de cadeautjes be
staan wellicht reeds niet meer, doch Jezus, 
de dierbare Kerstgave Gods aan de mensch
heid, is met ons en is ,,gisteren en heden 
dezelfde en in der eeuwigheid." Halleluja ! 

H. 
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Tot wederziens ! 

De Chef van den Staf is ons en ons 
land niet vergeten en, evenals wij, denkt 
hij met vreugde terug aan zijn bezoek 
bier. . 

Uit een brief door hem den 19den 
Januari aan den Kommandant geschre
ven, nemen wij het volgende over : 

,,Wat een gelukkigen tijd hadden wij 
te zamen ! 

Hoe sterk voelden wij dat God in 
ons midden was ! 

Hoe rijkelijk zegende en hielp Hij 
ons ! Hoeveel vriendelijkheid heb ik 
mogen ondervinden van U en Mevrouw 
de Groot en al de andere makkers ! 
Ik hen zoo dankbaar voor dit alles. 

Ik geloof dat de zegeningen toen 
ontvangen, van blijvenden inv loed 
zullen zijn en zich verspreiden zullen, 
waardoor steeds meer en meer tot 
stand gebracht zal kunnen worden 
in 't belang van ons Legerwerk in Ne
derlandsch-Oost-Indie." 

Met zeer veel belangstelling hebben 
wij de verdere Campagnes van den 
Chef van den Staf in China, Japan 
en Korea gevolgd. 

Een telegram uit Peiping dd. 5 Feb
ruari 1934 meldt : 

,,Ontvingen een zeer vriendelijk en 
hartelijk welkom. 

De samenkomsten van het begin tot 
het eind van de Campagne rijkelijk 
gezegend en welgeslaagd. De Pers 
artikelen hebben veel bijgedragen om 
de belangstelling van het publiek op 
te wekken. 

Niets kon overtreffen de warme be
langstelling getoond door alle klassen. 
Tot onze groote vreugde mochten wij 
in iedere samenkomst zielen zien ko
men tot den Heer, in het geheel 280. 
De Chef van den Staf wordt wonderlijk 
door God ondersteund." 

Een latere telegram uit Moukden dd. 
13 Februari luidt : 
N oord China - Liefde loyaliteit en 
enthousiasme merkwaardig - Offi
ciers- en andere samenkomsten rij
kelijk gezegend - Gods tegenwoor
digheid en macht op wonderbare wijze 
geopenbaard. 

Zeer groote belangstelling en warme 
waardeering ondervonden van het 
publiek. Wij hebben heerlijke resulta
ten mogen zien van deze Campagne -
580 zochten den Heer." 

* * * 
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D E zaal van de Loge ,,De Vriend
schap'', waar Kommandant de 

Groot zou verschijnen temidden van 
zijn Soerabaiasche vrienden, was 
reeds lang voor half acht vol. Het zag 
er zeer feestelijk uit ; voor het podium 
stonden verschillende bloemstukken 
van de Rotary Club, van de Protes
tantsche Gemeente, van de jongens 
van het Militair Tehuis, van het In
landsch Heilslegerkorps Dapoean en 
van particulieren, - en daarnaast 
stond de Bloed- en Vuur-banier, even
wapperend op den wind, die door de 
geopende zijdeuren naar binnen kwam. 

De samenkomst werd geopend met 
samenzang en gebed waarna de Kom
mandant de 27ste Psalm liet voorlezen: 

,,De Heer is mijn licht en heil, voor 
wien zou ik vreezen ?" 

Majoor Uylings heeft vervolgens den 
.Kommandant ter gelegenheid van zijn 
45-jarig jubileum hartelijk toegespro
ken. 

Toen kwamen er op : een sergeant 
van de mariniers en korporaal der 
marine, in gezelschap van Majoor 
Hermes, beheerder van het Militair 
Tehuis. Majoor Hermes hield een van 
achting en waardeering getuigende toe
spraak, en de marinemenschen over
handigden den Kommandant een 
prachtig bloemstuk voor wat hij voor 
het Tehuis heeft gedaan. 

Achtereenvolgens kwamen daarna 
naar voren deputaties van meisjes, 
alien met bloemen, van het Chineesche 
korps en het Ambonneesche korps, 
waarbij de begeleidende Officieren den 
jubileerenden Kommandant toespra
ken. 

Ook was er een deputatie van het 
Jeugdwerk, die niet slechts bloemen 
haar tolk liet zijn, maar ook den jubi
laris toezong. Majoor Hallman, de 
Directrice, sprak namens de Leger des 
Hells kliniek ; Majoor Brandt had een 
warm getint persoonlijk woord. Op 
ontroerende wijze bracht de Beheerder 
van de Leprozerie Semaroeng de ge
lukwenschen van zijn patienten over. 

Kommandant de Groot heeft in zijn 
dankwoord alle werk van het Leger 
des Hells afzonderlijk even besproken, 
en allen werkers een riem onder 't hart 
gestoken, op de hem eigene pittige 
wijze. 

Hierna trad de voorzitter van het 
Plaatselijk Steun-comite voor werk
loozen, de heer Cool, naar voren om te 
getuigen van de groote sympathie van 
het Comite voor het werk van het Le
ger des Heils voor de werkloozen. 

Spreker had de huldiging van den 
Kommandant in Batavia bij mogen 
wonen, en dit was voor hem een onver
getelijk uur. ,,Wij hebben de groot
ste bewondering voor Uw stuwkracht'', 
zei hij, ,,voor de wijze, waarop U altijd 
recht op het doel afgaat !" " 

Ds. C. Hamel van de Protestantsche 
Kerk getuigde van de waardee
ring zijner gemeente en van hem per
soonlijk voor alles, wat het Leger doet. 

Het Officieren-zangkorps zong daar
op een Leger-lied, dat toepasselijk was 
gemaakt op 's Kommandanten jubi
leum. 

Tusschen de bedrijven door waren 
verschillende liederen gezongen ; er 
was een sfeer geschapen van feestelij
ken ernst en gewijde vroolijkheid. De 
juiste sfeer voor wat nu kwam. 

Kommandant de Groot ging vertel
len van zijn ervaringen tijdens zijn 45-
jarig Heilsofficierschap. Geestdriftig 
had de Kommandant het over het 
Christendom van de Daad, dat de 
Legermenschen inspireerde en aan
vuurde. En hij spoorde allen aan, in 
ootmoed en eenvoud dit daad-Chris
tendom na te streven, daarbij heenwij
zend naar den Kruisdrager-zelf. 

Met een peroratie, waarin was ver
werkt een woord van dankbaarheid 
voor den ijver der Soerabaiasche Le
ger-menschen, besloot de Kommandant 
zijn rede. 

Er waren in den loop van den avond 
nog verschillende gasten bij gekomen, 
o.a. Ds. Hildering en Ds. Bartlema. 
Laatstgenoemde heeft den Jubilaris 
nog hartelijk toegesproken, zijn geluk-

Korea. 
19 Februari. 

,,Niets kon overtreffen de zeer harte

lijke gevoelens van belangstelling bij 
het welkom door alle klassen betoond 
jegens onzen Leider. 

Samenkomsten uitstekend geslaagd. 
De Chef van den Sta£ leidde op 

Zondag Heiligings- en Verlossings
samenkomsten. Gods kracht geopen
baard - Rijke zegeningen - Niet 
minder dan 400 tot den Reiland ge
komen om Heiligheid en Verlossing 
te zoeken voor eigen hart - De Pers 
heeft zeer waardeerend geschreven 
over het werk van het Leger des 
Heils." 

*** 
N og rest de Campagne in Japan waar 

met dezelfde verlangens wordt uitge
zien naar stroomen van Gods zegen. 
Geve God ook daar een uitstorting van 
Zijn Geest. 

God zegene den Chef van den Staf. 

De laatste begroetmg. 

wenschen vastknoopend aan een Gro
ningsche herinnering aan het optreden 
van het Leger. 

Volledigheidshalve moet nog worden 
vermeld, dat de preaikanten Kostelijk 
en Van Hoogstraten voor den aanvang 
der bijeenkomst hun opwachting bij 
den Kommandant hadden gemaakt, 
en dat ook de Marine-Commandant 
hem bereids gecomplimenteerd had. 

Na afloop van de bijeenkomst be
stond er gelegenheid om Kommandant 
de Groot persoonlijk te feliciteeren. 
De eersten, die daarvan gebruik maak
ten, waren Gouverneur en Mevrouw 
Kuneman, die de samenkomst niet 
hadden kunnen bijwonen, maar in geen 
geval wilden achterblijven in waardee
ring voor Indie's Leger-leider. 

Verder verscheen hier ook, zoo van 
een vergadering, Burgemeester van 
Helsdingen. 

Soerabaia heeft Kommandant de 
Groot, en in hem den arbeid van het 
Leger des Heils, waardig en overtui
gend bejubeld ! 

(Overgenomen uit het Soer. Hdsbld). 

GENERAAL HIGGINS. 
Een Aneta bericht uit den Haag, 

ddo. 17 Februari, meldt de aankomst 
aldaar van den Generaal, die een zeer 
belangrijke samenkomst leidde in het 
Gebouw voor Kunsten en Wetenschap
pen. 

Nader vernemen wij, dat in 
die bijzondere bijeenkomst tegen
woordig waren, de Ministers Colijn, 
Donner en Slotemaker de Bruine. 

De Engelsche ,,War Cry" geeft een 
verslag van zegenrijke samenkomsten 
door den Generaal geleid, niet alleen in 
groote steden doch ook in kleinere 
plaatsen, waar op wonderbare wijze 
Gods kracht werd geopenbaard. 

De Generaal werd in audientie 
ontvangen door H. M. de Koningin. 

Commander Eva Booth. 
Binnenkort vertrekt de Commander 

naar Australie en Nieuw-Zeeland waar 
zij bijzondere Congressamenkomsten 
zal leiden. 

Op haar terugreis zal de Commander 
Colombo aandoen en daar een Lezing 
houden. Moge God haar bezoek aan 
deze plaatsen tot rijken zegen doen 
zijn. 

MAA 

DE JAARLIJKSI 

W aarde makkers en vrienden 

Terugblikkende op het jl 
God slechts danken voor ' 
heeft om de moeilijkheden te 

D3artoe was allereerst 
derhielden met den Almach~i. 
in den strijd tegen kwaad en 
levensweg en gordde ons aa1 
w ~eden wij in staat gesteld 
weer met welslagen te volbr 

Het Evangelie werd met 
troost, de hongerenden gevo 
vrede en blijdschap alom ver 

Gode zij 
. . . . . . 

De wolken, die zich bov 
gepakt, worden steeds donke 
de toestand zoo nijpeti,d als 
moeden wat nog te wa.chten 

Maar ons vertrouwen i 
wegen openen en nieuwe b 
die wegen opgaan en de br 

Voorts rekenen wij erop 
die ons immer zoo getrouw 
nancieele hulp ter zijde zul 
de crisis voor het Leg_er defl 
dat de aanvragen om hul 
verminderen. Wilt U ons bi 

In het bijzonder gedure 
zooveel blijken van . belangst 
arbeid ondervonden, dat geen 
lndische Samenleving 'staat 

Officieren en Soldaten 
zal de Zelf verloochenings.-A 
vat deze bijzondere paging 
arbeidt volhardend in het ge 

V rienden van onzen a 
ren en Soldaten bij U zul 
geeft met milde hand. Dat 
zamen arbeiden, tot heil van 

DE CONFEREN 
VAN' 

EEN DAG . 
GOEDE Vf. 

Bijzondere Samen 

K 0 M M A N _:o AN T EN 

Daar onder 't kruis van J ezus 
Mag ik zoo gaarne zijn -

De schaduw van een hooge rots 
In barre zandwoestijn; 

' 

Een huis in wijde eenzaamheid, 
Een plek, waar 'k schuilen mag 

Voor 't branden van de midda 
En 't zwoegen van den dag. 



AANVRAGE. 

.r dat achter ons ligt, kunnen wij 
· wijze waarop Hij ons geholpen 
overwinnen. 
odig, dat wij een innig contact on

en God. Hij was het Die ons sterkte 
ellende. Hij bemoedigde ons op den 
met kracht uit den hooge. En zoo 

k in het afgeloopen jaar onze taak 
gen. 
kracht gepredikt, 

lef., de behoeftigen 
;breid. 

de bedroefden ge
verzorgd, en licht, 

I. 
'de lof en dank I 

.k ~~~e~l~~d:c~~Indie hebben samen-
r~er en dreigender. Nog nimmer was 
hans. Niemand kan ook maar ver
·taat. 

' op den Heer: Hij zal ons nieuwe 
mnen doen zien. Maar wij moeten 

i
nen zoeken. 

; dat de vrienden van onzen arbeid, 
steunden, ons krachtig met hun fi-

1n staan ; dat zij allen beseffen dat 
Heils een ditbbel gevolg heeft, n. l. 

toe nemen, terwijl de inkomsten 
taan? 
de de laatste maanden hebben wij 
lling in en waardeering voor onzen 
twijfel mogelijk is : de Nederlandsch~ 
chter ons. 

van bet Leger des Hdlsi Dit jaar 
nvrage den lsten April aanvangen. 
van den beginne met kracht aan, en 
oof. 

heid i Tast, als straks onze Officie
en aankloppen, diep in Uw zak, en 
ij dan zoo, onder Gods zegen, te

N ederlandsch-1 ndie. 

De Uwe in Zijn dienst, 

). W. DE GROOT. 
Kommandant. 

IE TE BANDOEN G 
T AAN MET 

BIJ HET KRUIS 
~}DAG 30 MAART. 

• 
om.sten onder leiding van 

I 

t M E V R 0 U W D E G R 0 0 T. 
I 

0 stille, blijde toevlucht, 
0 schuilplaats, mij bereid ! 

Ontmoetingspunt van 's Heeren liefd' 
En Zijn gerechtigheid ! 

Zooals weleer in Jacobs droom, 
Zoo schijnt mijns Heilands kruis 

on De ladder, die mijn ziel verbindt 
Met 't Hemelsch Vaderhuis. 

S T R IJ D K R E E T 

Beknopt verslag van de 

IQ, IE ID IE 
van Prof. Dr. J. R. Slotemaker de Bruine, Minister van Sociale Zaken. 

,,Toen tot mij de vraag kwam of ik 
bereid zou zijn om hier te spreken heb 
ik onmiddellijk toegestemd, want ik 
wilde in het midden van het volk, 
gaarne, in dezen zwaren tijd, uitspre
ken, hoe de Regeering in bijzondere 
mate waardeert, dat onder ans N eder
landsch volk krachten werken als ans 
Heilsleger. Met vreugde wil ik hier 
uitspreken, wat het Leger des Heils 
in dezen moeilijken tijd tot ons allen 
te zeggen heeft. Ik wil niet spreken 
over de theoretische vraag, wat in het 
algemeen het Leger beteekent. N een, 
Spreker wil een vraag uit de volle 
praktijk naar voren brengen. In vele 
functies is Spreker in aanraking geko · 
men met het waardevolle Legerwerk 
en ook in de taak die hij thans in zijn 
ambt dag aan dag te vervullen heeft 
en waarin ik, zegt Spreker, met allerlei 
nood en ellende in aanraking k.om, 
zie ik telkens weer de groote betee
kenis van den arbeid van het Leger 
des Heils. 

Spreker wil stilstaan bij drie punten, 
n.l. : Wat beteekent het Leger des 
Heils voor onze natie, dus de nationale 
zijde ; ten tweede : wat is de beteekenis 
van het Leger des Heils voor het so
ciale leven ; ten laatste hetgeen het 
Leger des Heils te zeggen heeft in 
geestelijk opzicht. 

Om te beginnen staat Spreker stil 
bij de nationale beteekenis van den 
Leger-arbeid, dus wat het Leger in zijn 
werk tot ons volk als geheel wil zeg
gen. 

roept Spreker uit. Een taak voor allen. 
Laat ans niet tegenover elkaar staan. 
Overal is werk te do'en om nood te 
lenigen, om vertwijfelden te troosten. 
Wij worden naar elkaar toegedreven 
om een nationale taak te vervullen. Die 
taak vervult het Leger zoowel in haar 
geheel als lid voor lid, nu het in dezen 
tijd armoede en werkloosheid mee
helpt en meedraagt. 

V oorts staat Spreker stil bij den so
cialen kant van den Legerarbeid. Er 
is een tijd geweest waarin men beweer
de, dat alle leed moest worden tegeri
gestreden door neerbuigende, zoekende 
Lief de. Later zeide men, neen, geen aal
moes, geen barmhartigheid, maar on
dersteuning en recht. leder mensch 
heeft aanspraken, - laat de overheid 
er door wetten in voorzien. 

Over de kwestie barmhartigheid of 
recht zou men urenlang kunnen spre
ken maar niet nu. Ondanks het feit, 
dat de overheid kwam met verzeke
ringswetten hebben alle overheids
bemoei'ingen niet kunnen bewerk
stelligen, dat alle nood gelenigd werd. 
De barmhartigheid kon niet ontbeerd 
worden. Het werk dat gedaan wordt 
uit liefde bleek niet voldoende en ook 
het werk van de overheid bleek niet 
toereikend. Thans zijn noodig barm
hartigheid zoowel als wetten en nu de 
nood dringt moeten er menschen zijn, 
die, zonder daarvoor betaald te worden, 
de overheid willen schragen in haar 
zware taak, dien nood te lenigen. 

De Chef van den Staf, temidden van de Officieren, voor het huis _van de Kommandants. 

Er zijn menschen, die beweren dat 
de overheid moet regeeren in den 
meest beperkten zin des woords. Alles 
wat er verder gedaan moet worden, 
client dan te geschieden door vereeni
gingen, bijzondere kringen, groepen 
en kerk. 

Daar zijn er ook die beweren, dat alle 
behoeften en nooden moeten worden 
weggenomen door den Staat en niet 
door vereenigingen, die alle op eigen 
wijze werken. Het kenmerk van dezen 
tijd is, dat wij over deze vraag niet 
meer kunnen vechten. Er is niemand 
die gelooft, dat de maatschappelijke 
kringen de maatschappelijke nooden 
alleen zouden kunnen lenigen. Ook de 
overheid kan het niet alleen. Als een 
van deze beide machten, Staat of Maat
schappij, het alleen mo est doen, zou de 
nood bij lange na niet zoo gelenigd 
kunnen worden als nu gebeurt. 

Zoo is nu het Leger des Heils een 
belichaming van een dier krachten -
en het Leger zal zelf niet willen dat ik· 
zeg de eenige kracht, die medewerkt 
aan de ontzaggelijk zware taak van 
de overheid. Samenwerking is noucli~, 
broodnoodig en als overheidspersoon 
doet Spreker een hartstochtelijk 
beroep op alle krachten, die in ons volk 
aanwezig zijn, om door den zwaren tijd, 
nu de storm door de touwen van het 
staatsschip giert, heen te worstelen. In 
dezen tijd alle h,.ens aan dek ; wij ko
men er niet als niet allen meewerken, 

Niet recht, maar noodzaak is op het 
oogenblik het eerste ! Laat men toch 
niet alles verwachten van de heeren in 
den Haag, want die kunnen in dezen 
moeilijken tijd niet alles wat zij willen. 
Ook hier belichaamt het Leger des 
Heils - en het Leger zal ook hier 
wel willen erkennen dat het daarin niet 
de eenige is--de gedachte, dat overheid 
en liefdevolle arbeid moeten samen
werken. Het Leger roept ons allen toe :, 
helpt mee sociaal ! Dat ieder zijn best 
doe om allen in dezen zwaren tijd nog 
te lateri leven ! 

Ten slotte staat spreker stil bij het 
geestelijk getuigenis dat er van het 
Leger uitgaat. Al die mannen en vrou
wen zijn in staat hun socialen en na
tionalen arbeid te verrichten vanuit een 
geestelijken bodem. Zij zeggen noch de 
nationale, noch de sociale taak te kun
nen vervullen, tenzij zij steunen op den 
geestelijken bodem, waaruit zij krach
ten putten. 

Nu weet spreker wel, dat er men
schen zijn, die uit andere overwegin
gen soortgelijk werk doen en spreker, 
die dezen avond een beroep doet op 
allen, zal wel laten hierover iets te 
zeggen. Spreker heeft een buitenge
wone bewondering voor hen, die mee
nen het werk te kunnen verrichten zon
der uit dien Goddelijken bron te put
ten. Maar spreker wil dit wel zeggen, 
dat hij voor zich alleen den moed tot 
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dezen zwaren arbeid kan bewaren 
om Godswil. Dat is ook de groote 
kracht van het Leger. Het leert aan 
ons volk - en het zal ook hier wel in 
toegeven, dat het daarin niet de eenige 
is - dat God kracht geeft, den een om 
zijn taak te vervullen, den ander om 
zijn lot te dragen. Kracht tot werk en 
kracht tot dragen, trots alle moeite en 
teleurstellingen. 

N og op iets anders wil spreker de 
aandacht vestigen, n.l. hierop : dat 
J ezus Christus antwoord geeft op de 
vragen van dezen tijd. Waar toch moe
ten we heen met al die werkloozen, 
met de jeugdigen, die geen arbeid kun
nen erlangen, met degenen die op 
middelbaren leeftijd zonder toekomst, 
zonder vooruitzichten, zijn uitgestooten 
uit het productie-proces? Waar moe
ten we heen met de tobbers, de lijders, 
de armen? 

Als J ezus Christus niet in de we
reld ware gekomen, was er een ant
woord op die vraag t.w. weg er mee . , 
mtsterven, opruimen. Dat klinkt wreed, 
maar men bedenke, dat nog geen hon
derd jaar geleden een natuurkundige 
aantoonde, dat, als er in de natuur een 
teveel aan exemplaren komt, alleen de 
sterke, de meest bewerkte exemplaren 
zich handhaven ten koste van d~ 
zwakke. 

Als het nu zoo gaat in het rijk der 
natuur, riepen toen sommigen uit, als 
alleen de besten en sterken blijven en 
de zwakken worden weggeduwd, onder 
den voet geloopen, moet dit dan zoo 
ook niet zijn onder de menschen in 
hun vreeselijken concurrentiestrijd en 
is dan niet iedere steun aan het zwakke 
en het noodlijdende, verkeerd ? 

Dus de toekomst aan de sterken en 
niet steunen ? Niemand durft dit laat
ste te verdedigen, maar ieder gaat uit 
om te helpen ! Dat danken wij aan het 
woord en de daad van J ezus Christus. 
Hij heeft Zich gegeven aan bet arme, 
het zwakke en nooddruftige geschraagd 
en gesterkt. Hij droeg onze zonden en 
smarten op Zijn eigen hart. Had het 
bij Hem gegolden : het beste de kans 
clan was Hij in den Hemel gebleven: 
Hij heeft ons geleerd het zwakke te 
schragen, het wankele op te richten. 
Wij moeten voor elkander zorgen en 
trachten te redden, wat dreigt onder 
te gaan. 

Als het Leger des Heils J ezus noemt 
in het midden van ons volk - en dat 
doet het en als geheel e~ ieder lid 
individueel - dan verricht het daar
mede een daad van nationale en sociale 
beteekenis ; clan brengt het ons volk 
bij, de absolute en onwrikbare over
tuiging dat wij moeten redden wat 
dreigt om te komen. God roept ons 
allen, die deernis hebben met ons volk 
ieder persoonlijk. , 

Tot slot deze geschiedenis, die velen 
Uwer wellicht kennen. Een onderwij
zeres had haar klas het verhaal van 
den barmhartigen Samaritaan verteld . 
Zoo goed, dat de kinderen in het speel
kwartiertje besloten Samaritaantje te 
spelen. Een was er roover, een ander 
ezel, een derde Priester en een vierde 
slachtoffer ; ook een die Samaritaan 
was. 

Het ging goed, eenmaal, tweemaal 
tot bij den derden keer opeens de 
Priester weigert door te spelen en be
gint te schreien. De juffrouw komt 
er aan te pas en vraagt wat er aan 
mankeert. Dan blijkt het, dat het den 
Priester onmogelijk is verder te spelen. 
Hij kan zijn rol niet meer vervullen. 
,,Ik wil niet !anger Priester zijn", 
roept hij uit. Het is hem onmogelijk 
langer langs het slachtoffer te gaan. 
Laat ons zoo in dezen tijd niet de rol 
van Priester spelen, maar naar J ezus 
voorbeeld, Hem, Die de Eeuwige Sa
maritaan is, volgen en Samaritaan zijn." 

( overgenomen uit het Tijdschrift van 
het Leger des Heils in Holland 

met betrekking tot den 
Reclasseeringsar beid). 
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De Kommandant te paard. 

Onvergetelijk zijn de indrukken die 
ik medegenoroen heb uit Zuid-Afrika, 
na ruim vier jaar in dat uitgestrekte 
land gearbeid te hebben. 

Het Zuid-Afrikaansche Territorie 
van het Leger des Heils strekt zich uit 
van Kaapstad tot aan de Belgische 
Congo en zes dagen en vijf nachten zijn 
noodig om van het eene tot het andere 
einde te reizen. Het Leger verricht er 
zijn arbeid onder menschen van veler
lei ras en stam ; onder de Boeren en 
Britten, onder de Zoeloes, Matabelen, 
Kaff ers, enz. 

Het Officiers-korps bestaat uit ver
tegenwoordigers van al deze volken, 
maar de lief elijkste herinneringen 
bewaar ik aan den geest van eenheid, 
die het opvallende kenroerk is van 
onze Officieren in dat Territorie. 

In de voornaamste plaatsen, zooals 
Johannesburg, Durban, Kaapstad, 
Port Elisabeth, Kroonstad, Bloemfon
tein, enz., wordt door het Leger des 
Heils een prachtig werk verricht op 
geestelijk en maatschappelijk gebied. 

U vindt daar up-to-date ingerichte 
Ziekenhuizen, Tehuizen voor kinderen, 
Landbouw-kolonies, enz. 

Bijzondere aandacht heeft het Leger 
des Heils den laatsten tijd gegeven 
aan de twee millioen menschen die in 
Noord en Zuid-Rhodesia leven. Thans 
vormt dit gebied een zelfstandig Ter
ritorie onder leiding van Luit. Kolonel 
Moffat. Indertijd behoorde dit uitge
strekte gebied tot het Zuid-Afrikaan
sche Territorie. 

Wanneer eenmaal 's jaars een Con
gres gehouden werd in deze streken, 
kwamen diep uit de binnenlanden van
daan de Heilssoldaten, onder leiding 
van hun Officieren. Dagen en dagen 
liepen zij totdat eindelijk de plaats 
van samenkomst, de Howard-neder
zetting bereikt werd. Ieder van de 
Congresgangers nam voldoende leef
tocht mede voor de reis en voor den 
tijd van het Congres. Op bijgaande 
foto ziet U zulk een groep Heilssolda
ten afgebeeld. 

Gedurende het bezoek van den Ge
neraal aan Zuid-Afrika werd een der
gelijk Congres door ongeveer 5000 
Matabelen en andere stammen bijge
woond. Honderden kwamen tot be
keering en alle deelnemer_s gingen van 
het Congres weer terug naar hun 
woonplaatsen, ver in het binnenland, 
gesterkt en krachtig om staande te 
blijven temidden van de invloeden van 
het heidendom om hen heen. 

Om een van onze nederzettingen in 
de Zambesi-vallei t e bereiken was- het 
noodig een reis van tien dagen per 
ossenwagen te maken. In deze en der
gelijke nederzettingen bevinden zich 
een school, een polikliniek en een 
Korps, waar een gezegend en ziel
reddend werk wordt gedaan. 

Op een van onze reizen door het 
binnenland van Afrika, bleven wij, 
met onze Ford, midden in een rivier 

VANKOMEN EN GAAN. 

Majoor H. Taylor overgeplaatst naar Zuid-Afrika. 

Van het Internationaal Hoofdkwartier hebben wij bericht ontvangen 
dat de Generaal besloten heeft den 

Algemeen-Secretaris en Mevrouw Taylor 
over te plaatsen naar Zuid-Afrika, waar de Majoor de aanstelling van 
Financieel-Secretaris voor het Territorie zal vervullen. 

Hoewel dit vaarwel tamelijk plotseling is opgekomen, hebben de Majoors 
als goede Soldaten de Vlag gesalueerd en zich gereed gemaakt om naar hun 
nieuwe post te vertrekken. 

Gedurende den tijd dat de Majoor met ons gearbeid heeft, hebben wij 
hem ]eeren kennen als een oprecht en waar Christen, die zijn arbeid verrichtte 
als een goed volgeling van onzen Reiland. 

Mevrouw Taylor heeft haar beste krachten gewijd aan het behartigen 
van de belangen van den Gezinsbond; veel heeft zij mogen bijdragen tot de 
vorming en uitbreiding van de verschillende plaatselijke afdeelingen. 

Wij zijn God dankbaar voor het vele dat Majoor en Mevrouw Taylor 
hebben mogen doen in het belang van den Leger-arbeid in N ederlandsch-
Indie. 

Onze gedachten en gebeden zullen de Majoors op de reis naar hun nieuwe 
arbeidsveld vergezellen. 

God zegene de Majoors en hun vier kinderen ! 

** * 
Op den 28sten Maart zullen de door den Generaal aangestelde nieuwe 

Chef-Secretaris, Luit. Kolonel D. Ridsdel en Mevrouw Ridsdel met hun twee 
kinderen, te Batavia aankomen. 

Ik ken den Luit. Kolonel en Mevrouw Ridsdel beiden zeer goed, zij wer
den namelijk in onze K weekschool te Amsterdam tot Officier van het Leger 
des Heils opgeleid. Sindsdien is hun loopbaan zeer voorspoedig en nuttig 
geweest. Gedurende vele jaren was de Kolonel verbonden aan het Hoofd
kwartier te Landen als ,,International auditor", in welke capaciteit hij vele 
landen bereisd heeft. 

Mevrouw Ridsdel kwam reeds als jong meisje in aanraking met het 
Leger. Zij is een Hollandsche van geboorte, en afkomstig van Deventer. 

Moge God Luit. Kolonel Ridsdel en zijn gezin rijkelijk zegenen. Dat Gods 
Koninkrijk met de komst van de Kolonels naar Nederlandsch-Indie in bijzon-
dere mate gebaat moge zijn. 

J. W. DE GROOT. 
Komrnandant. 

Op weg naar het Jaarlijksch Congres. 

]. L. WEEK 
18- 24 MAART 

steken. Aanvankelijk was het water 
nogal laag, wij trachtten er door te 
komen, doch wij bemerkten dat het 
water bezig was sterk te stijgen. Mijn 
vier metgezellen deden hun uiterste 
best om beweging in de wagen te krij
gen, <loch tevergeefs. Daar op riep een 
van de Officieren de hulp in van een 
aantal Zoeloe-vrouwen, die hun hutten 
aan den oever van de rivier hadden 
gebouwd. Zichzelf aanmoedigende 
met heftig schreeuwen spanden een 
tiental van die vrouwen hun krachten 
in en...... lichtten de auto geheel uit 
en door het water en brachten ans 
veilig aan den anderen kant. Elke 
vrouw kreeg toen een shilling voor de 
moeite en zoo dankbaar waren zij 
daarvoor, dat ze ons vergastten op een 
oorlogs-dans, zoo onstuimig en wild 
als ik nooit tevoren had gezien ! 

In merkwaardige omstandigheden 
werden wij dikwijls geplaatst. Wij 
hielden eens een samenkomst in een 
nederzetting in het noorden van 
Transvaal. Wij hebben daar een aantal 
scholen en poliklinieken, terwijl op een 
uitgestrekte kolonie, op moerbezie
boomen de zijderups geteeld wordt. 
Dien dag waren honderden menschen 
bijeen gekomen, die alien aandach
tig luisterden. Plotseling trad de 
Vorst binnen, die de gasten van zijn 
kraal op de hem eigen wijze wilde 
eeren. In de onmiddellijke nabijheid 
van de plaats waar wij bijeengekomen 
waren, liet hij een twaalftal ossen 
brengen, terwijl hij mij een geweer 
aanbood en mij vroeg een van de os
sen te schieten. 

Ik verzocht hem vriendelijk mij te 
willen verontschuldigen, en de woorden 
waren mij nog niet uit de mond of 
hijzelf schoot, zonder het geweer aan 
den schouder te brengen, maar an 
de heup, een der ossen neer. 

Wij waren gedwongen de bijeenkomst 
te sluiten, doch dankten God voor de 
kans die wij hadden gehad om deze 
arme menschen het Evangelie te bren
gen. 

Men had intusschen den os van zijn 
huid ontdaan en het duurde niet lang 
voordat het feestmaal in vollen gang 
was en het vleesch van den os ge
roosterd werd verslonden. 

Onder deze stammen doet het Le
ger een groot en heerlijk werk, doch de 
groote massa van het volk verkeert 
nog in diepe duisternis. 

Naar dit land van vele mogelijk
heden, en van groote tegenstellingen 
zullen Majoor en Mevrouw Taylor en 
hun gezin zich begeven. Moge God 
hen daar tot grooten zegen stellen. 



MAART, 1934. 

Adjudant s. 

OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN. 

Overplaatsingen : 

CuLlen naar Meisjes huis, 
Batavia. 

Adjudant N. Digby naar Boegangan, Sema
rang. 

Kapitein D. Boschma naar Malang, Militair 
Tehuis. 

Kapitein A. Hoetabarat naar Bandoeng 
Korps 2. 

Kapitein 
Kapitein 
Kapitein 

E. Pantea naar Djocja, Kinderhuis. 
J. Roskam naar Batavia Korps 2. 
A. Weers naar Kinderhuis Bpn-

doeng. 
Bevorde1ingcn : 

Kdt. Luit. D. Karepouwan tot Luitenant. 
Kdt. Luit. J. Madjoehoekoe tot Luitenant. 

J. W. DE GROOT. 
Kommandant. 

Bandoeng, 23 Februari 1934. 

De Kommandants. 
Bij de vele zaken, die na het bezoek van 

den Chef van den Staf en in verband daar
mede moesten worden afgehandeld, heeft de 
Kommandant nog tijd gevonden verschillen
de plannen te maken voor de eerstvolgende 
weken. Op het meer dan volle programma 
staat een bezoek aan Palembang en daarna 
aan Menado gedurende de eerste weken in 
Maart, en een aan Sumatra's Oostkust tegen 
het einde van Maart. Hierna volgen de bij
zondere Conferenties, die ook dit jaar in 
verschillende centra gehouden zullen worden. 

Langs dezen weg willen wij den Komman
dant hartelijk gelukwenschen met zijn be
vordering, door H. M. de Koningin, tot Offi
cier in de Orde van Oranje Nassau. Dit was 
een groote aanmoediging voor den Komman
dant, evenals de vele andere blijken van 
waardeering en medeleven van de zijde van 
autoriteiten, vooraanstaande personen en 
Heilssoldaten in Batavia en Bandoeng, bij 
gelegenheid van zijn 45-jarig jubile•1,n als 
Officier van het Leger des Heils. Deze zijn 
door den Kommandant zeer op prijs gesteld, 
daar hij hierin in de eerste plaats bewijzen 
van waardeering voor den arbeid van het 
Leger ziet. 

Tehuis voor Ouden van Dagen. 
Het langbegeerde plan van den Komman

dant is thans tot verwezenlijking ge.~omen, 
want op den 15den Februari heeft h1J, ver
gezeld van Mevrouw de Groot en enkele 
Hoofdkwartier-Officieren, een bezoek ~e
bracht aan Garoet voor de officieele opemng 
van ,,A VONDZON". We hopen, dat vele 
ouden van dagen hier onder de goe~e zor
gen van de Majoors Cornelius en Birkhoff 
hun levensavond in vrede mogen doorbren
gen. Gaarne zullen wij inlichtingen ve1;'
strekken over de voorwaarden tot opnarne m 
dit Tehuis. 

N.(ajoor N.lidteide. • 
Op 25 Maart zal Majoor Mid~e~de 25 jaren 

van getrouwen dienst als Off1c1er ~~ fr~ 
Leger des Heils volbracht hebben. a e ~t 
gelukgewenscht, Majoor ! Uw werk U wor I 
zecr gewaardeerd. Moge de Heer vee 
vreugde en voldoening schenken en U nog 
lang gebruiken in Zijn dienst ! 

Stafkapitein en N.levrouw Pearce 0 ,, 
zullen op 6 Maart per s.s. ,,MINDERO v_an 
Batavia naar Fremantle (Australie) vertrek
ken. Vandaar reizen zij met een antler! boot 
naar Nieuw-Zeeland, waar zij hun we -ver
diend verlof bij de ouders van IVIevrouw 
Pea11ce, Commissioner en Mevrouw Cuz.i.-:
ningham, voorheen Leiders van Ned-Indie, 
zullen doorbrengen. Moge de Heer hun een 
gezegend en vreugdevol verlof schenken ! 
In 't bijzonder hopen wij, dat dit ~e gezond
heid van Mevrouw Pearce, die h1er veel te 
wenschen overliet, grootelijks ten goede zal 
komen. · Wij zullen den Stafkapitein zeer 
missen op het Hoofdkwartier, zijn algei:neez:e 
en uitgebreide zakenkennis en zijn bere~~d 
om te helpen met de eenvoudigste taa • e 
zijn arbeid zoozeer kenmerkten. B 

Dan zal er voor den Gezinsbond van ht 
doeng II een andere Secretaresse gezo~. .J .. k ZlJn 
moeten worden en het zal moei IJ d 
iemand te vinden, die meer tijd zal bes1j ed 
aan dit werk, dan Mevrouw Pearce ee · 

. .. . ... ~ .. ... . 

Vergeet niet de Jaarlijksche 

Zelfverloochenings 

Aanvrage. -

S T R IJ D K R E E T 

Afscheidsgroet van den 
A lgemeen-Secretaris 

k ~e tijd om te scheiden van deze eilanden is spoediger voor ons aangebro
en a~. we hadden verwacht en gehoopt, en daarom spijt het ons thans na 

nauwehJks twee jaren hier doorgebracht te hebben, onzen Makker~ en V;ien
den een vaarwelgroet te moeten zenden. 

. Evenwel begrijpen we, dat de belangen van den grooten Heilsstrijd hier 
e:i m andere deelen der wereld, veranderingen noodzakelijk maken ver~nde
rmgen, waarin wij zijn betrokken. Daarom maken we als goede Hellssoldaten 
ons saluut en nemen onze nieuwe aanstelling aan uit de Hand van God. 

Als we op deze twee jaren terugzien, beseffen we dat vele dingen beter 
gedaan hadden ku:r:nen worden; we hebben niet zooveel volbracht, als we 
gaarne hadden gewild, doch we weten, dat we ons werk uitsluitend verricht 
hebben tot eer en verheerlijking van Gods Naam en met geen antler verlan
gen, dan dat zielen gered mochten worden en Gods Koninkrijk uitgebreid. 

. Tot allen, die on~. hebben geh~lp~n, gezegend, aangemoedigd en gesteund, 
willen we een hartehJk ,,dank u ! richten. Er waren moeilijkheden onder de 
oogen te zien, teleurstellingen en tegenslagen waren ons deel maar door alles ~ 
heen hebben we de liefderijke zorg van onzen Hemelsche~ Vader ervaren f 
en we prijzen Hem voor Zijn goedheid. 

. Me~ gr_oote belangstelling zullen we den voortgang van den arbeid in 
d~t Territorie volgen. Er zijn, God zij dank, onmiskenbare bewijzen van voor
u1tgang te bemerken en we gelooven, dat verder en grooter overwinningen 
onder het krachtige leiderschap van Kommandant en Mevrouw de Groot 
zullen worden behaald. 

We wenschen onzen opvolgers, die we reeds vele jaren kennen hier een 
gezegend en gelukkig verblijf toe. Den trouwen arbeid, die door o~e Officie
ren, Plaatsel!j~e Officie.ren en s.oldaten in alle deelen van dit belangwekkende, 
schoon moe1lJJke arbe1dsveld is verricht, zullen wij niet vergeten en we 
zullen blijven bidden, dat U genade en kracht gegeven moge worden om 
voort te gaan met U w taak. 

Ons vertrouwen is nog steeds op den onveranderlijken God. Wanneer we 
terugblikken, roepen we het met den Psalmist uit : ,,Maar de HEERE heeft 
mij geholpen." (Ps. 118:13) En de toekomst tegengaande, verlaten we ons 
op Zijn onfeilbare belofte in Jesaja 50:7: ,,De HEERE HEERE helpt mij !" 

Onze kinderen laten het ,,J ongste Regiment" groeten, in .,t bijzonder de 
Korpskadetten, de Padvinders, Padvindsters en Kameraadjes, waarmee zij in 
nauw contact zijn geweest. 

l.Vfevrouw Taylor zendt een specialen groet aan alle Gezinsbond-Leidsters 
en Leden. Zij dankt U voor Uw medewerking met betrekking tot het voor
uitbrengen van dezen veelbelovenden tak van arbeid en verwacht groote 
dingen van U te hooren in de toekomst ! 

,,God zij met U tot ons wederzien ! " 
Met vele hartelijke groeten, blijven wij 

De U wen in dienst van God en de menschheid, 
D. M. en H. TAYLOR 

Majoors. 

W. 
Majoor en Mevrouw Taylor en kinderen. 

... Onze Plaatselijke Officieren. 
We hebben in onze Korpsen vele trouwe 

en toegewijde makkers, die onze Officieren 
flink ter zijde staan bij hun arbeid. Een 
van deze is Broeder de Tyssonsk, de Jongelie
den-Sergeant-Majoor van Bandoeng I, die op 
5 Maart niet alleen zijn 40-ste verjaardag 
zal vieren, doch op dien dag tevens de feiten 
zal herdenken, dat hij en zijn vrouw 11 jaar 
geleden tot bekeering kwamen en dat hij 5 
jaar geleden tot Heilssoldaat werd ingezegend. 
Hartelijk gelukgewenscht, J. L. S. M. ! Moge 
deze dag voor U en Uw vrouw in ieder 
opzicht tot een gedenkwaardige worden en 
moge de Heer U nog lang gebruiken in Zijn 
dienst. 

Versterkingen. 
Met genoegen maken wij melding, dat Ka

piteine H. Oikkonen van Finland en Lui
tenante P. Balt van Holland zijn aangeno
men voor dienst in Ned.-Indie en hier 
respectievelijk op 29 Maart en 5 April worden 
verwacht. Mogen zij een nuttigen en gezegen
den diensttijd tegemoet gaan ! 

Krengseng. 

Telkens bereiken ons aanmoedigende be
richten over den vooruitgang van het werk 
in dit belangrijke Leger-centrum. Onlangs 
werden door den D.0., Majoor Woorward, 96 
nieuwe Recruten en 20 Jong-Soldaten aan de 
Rol toegevoegd. In een anderen brief lezen 
wij van een bijzondere samenkomst om 9 
uur 's morgens in de fabriek. De heer Oey 
schrijft hierover : ,,Het was Gods wil, dat de . 
fabriek stopgezet zou worden." De samen
komst duurde een uur en 270 personen wa
ren tegenwoordig. Omdat de meerderheid 
uit vrouwen bestond, leidde Kapiteine Wat
timena deze bijeenkomst. 

Gevraagd. 
We hebben groote behoefte aan tim

mergereedschappen voor de Celebes-Divi
sie. Als er een vriend is, die ons deze ten ge
schenke zou kunnen geven, zouden wij zeer 
dankbaar zijn. Brieven hierover sLv.p. te 
richten aan Kommandant J. W. de Groot, 
Javastraat 16, Bandoeng. 
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REIS PLAN 
Kommandant en l\fevrouw de Groot. 

Zondag 
Dinsdag 

25 Februari Bandoeng II. 
27 Februari Bandoeng I. 

Afscheidssamenkomst 
Majoor en Mevrouw Taylor. 

Woensdag 28 Februari Soerabaja. 

*) MENADO 1 -17 Maart. 

*) SUMATRA 21-26 Maart. 

*) 

29 Maart - 3 April Conferentie te 
Bandoeng. 

Mevrouw de Groot zal den Kom
mandant niet vergezellen. 

· Terug van verlof. 

Makkers en vrienden zullen ongetwijfeld 
met be~angstelling vernemen, dat van het 
Internat10naal Hoofdkwartier bericht is 
ontv.an~en, dat de Adjudants Midtbo en 
Kap1teme Hansen met het m.s. ,,CHRIS
TIAAN ffi?YGENS" op 29 Maart te Batavia 
zullen arnveeren en Adjudante Kyle met 
het m.s. ,,SLAMAT" op 5 April. We verze
keren onze kameraden van een hartelij"k 
welkom in Ned.-Indie ! 

Conferenties. 

Het zal den lezers genoegen doen te ver
n~m~n, dat de Kommandant besloten heeft 
dit 1aar wederom een reeks bijzondere Hei
liging;;- en Opwekkings-Conferenties te hou
den m de voornaamste centra. Bijzonder
heden zijn te vinden op pag. 8. 

We vragen de gebeden van alle Heilssol
daten en Christenvrienden voor deze samen
k<?!11sten, opdat Gods Geest Zich op machtige 
w1Jze zal openbaren en velen Christus als 
h~ Verlosser zullen zoeken en vinden. Zie 
mt naar nadere aankondigingen ! 

,,Reinheid des Harten" in bet Maleisch. 

. Tot onze vreugde kunnen wij melden, dat 
~~ boek thans van de pers ~ en verkrijgbaar 
bJJ het Handels-Departement. Het is een 
goede vertaling van de duidelijke en eenvou
dige uiteenzetting van den Stichter over de 
belangrijke kwestie van een heiligen levens
wandel We gelooven, dat dit kleine boekje 
een goeden aftrek zal vinden, temeer waar 
de prijs, f 0.60, binnen ieders bereik ligt. 

Gezinsvermeerdering. 

In de gezinnen van de Adjudants Mepham 
te Makasser en de Adjudants Tandaju te 
Koelawi hebben nieuwe wereldburgers hun 
intrede gedaan. We feliciteeren de gelukkige 
ouders en smeeken Gods zegen af over deze 
kleintjes ! 

Kapiteine Schot. 
D~ Kommandant ontving een zeer opge

wekt schrijven van Kapiteine Schot, die veel 
geniet van haar verlof en van de samen
komsten in Holland. Zij ziet verlangend uit 
naar haren arbeid in Nederlandsch-Indie, 
waarnaar zij na enkele maanden zal terug 
keeren. 

Droevig Bericht. 

Diep ontroerd waren we toen ons gisteren 
het telegrafisch bericht bereikte, vanuit 
Midden-Celebes, van het overlijden van 
Ernst, den oudsten zoon van Adjudant en 
Mevrouw Ramaker. Wij verzekeren onze 
makkers van onze diepe sympathie en innige 
deelneming in dit smartelijk verlies. Moge 
de Heer de bedroefde ouders troosten en 
sterken. Wij weten, dat hun lieveling veilig 
is in het Vaderhuis, waar ze hem later zul
len wederzien. 

WU ZOEKEN: 

A. C. Bockkom. Alg. Stamboekn. 89617. 
Laatst bekende adres 4de Batalj. Infan
terie, Tjimahi. 
Vertrok in 1931 naar Indie, in Aug.1933 
afgevoerd van de militaire sterkte. 
Zijn diep bedroefde moeder vraagt naar 
hem. 

Jacob van der Poorten. 
Reeds 5 jaren in Indie. Van beroep 
coiffeur. 
Laatst werkzaam geweest bij Maison 
Francois te Semarang. 
Van daar naar Malang en Batavia ver-
trokken. 
Zijn moeder is zeer verlangend iets van 
hem te hooren. 

J. F. Tietjen. geb. 25 October, 1882 te Os
terscheps, 
Edewecht Oldenburg, Duitschland. 
Verliet ~ 1916 den militairen dienst te 
Willem I en wel als korporaal-zieken-
verpleger. . 
Woonde in 1916 te Kapahiang, Benkoe-
len. Farnilie vraagt naar zijn adres. 

Wie inlichtingen zou kunnen verstrekken 
omtrent de tegenwoordige verblijfplaats 
van een der bovengenoemden, wordt 
verzocht zich te wenden tot Komman
dant J. W. de Groot, Opsporings -
Departement, Javastraat 16, Bandoeng. 
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i .... ' HET GEHEIM VAN DE KNIKKERS.' 
Een geschiedenis over Zelfverloochening. 

i, _________ ·-------------------------------------------------------·-- --------· .. 

Toen hij met een extra-vaart de school uit 
vloog, kwam Jan Bartels in hevige botsing met 
een kleine gedaante, die ook naar buiten ging, 
doch niet rende, maar schuifelcle. De schui
felende gestalte vloog tegen den deurpost en 
Jan wankelde en hield zich nog maar net 
in evenwicht - anders was hij gevallen. 

,,Waarom maakte je niet, dat je uit den weg 
kwam ?" begon hij boos. Toen zag hij het 
gelaat van den jongen, die ongeveer van zijn 
eigen leeftijd was. Het was bleek en verma
gerd en mistroostig. 

,,Hallo! Wat?" en hij keek wat nauw
lettender ; ,,nee, maar, zeg, je huilt toch zeker 
niet om dat builtje ? Wat kinderachtig ! " 

,,Het is niet om de buil - heelemaal niet ! " 
fluisterde de havelooze jongen heesch. 

,,Wat is er dan ! " Geen antwoord. 
,,0, nou, ga je gang maar, hoor ! Ik ga 

eten. 'k Heb sinds 't ·ontbijt nog niks gehad," 
en hij wendde zich af om te gaan. 

De arme jongen mompelde iets. Jan ving 
een paar woorden op en bleef weer staan. 

,,Wat zeg je? Korn, voor den dag er mee ! 
Durf jij beweren, <lat je niet ontbeten hebt ? 
Dur£ je <lat beweren ?" en Jan greep hem 
bij de schouder en schudde hem eens. 

,,Laat me gaan ! Natuurlijk heb ik van mor
gen niks gehad ; er was niks ; nu Moeder 
dood is, is er haast nooit wat ! En ga 't nou 
maar tegen de andere jongens vertellen, dan 
kunnen ze me weer uitschelden voor 
,,schooier" en ,,armoedzaaier" ! " 

Jan liet den mageren arm los en keek, 
alsof hij geen tien kon tellen. ,,Krijg-krijg 
je dan nooit wat te eten ?" vroeg hij met 
wijd open oogen. 

,,Als Vader nuchter is, krijgen We soms 
na vieren wat te eten, maar meestal is hij 
dronken !" 

,,Nou, blijf hier effe wachten, tot ik terug
kom ; beweeg je niet, of ik sla je hoofd er af." 
En Jan vloog weg. 

,,Moeder, wat eten we?" riep hij, toen hij 
met zoo'n vaart de keuken binnenstoof, dat 
Moeder de aardappelenpan bijna uit haar 
ban.den liet vallen. 

,,Aardappelen en schelvisch," was 't korte 
antwoord. Moeder kende Jan's manier van 
doen. 

,,Mag ik vandaag brood met kaas hebben ? 
Dan kan ik op school eten. De meester vindt 
't wel goed. Mag het, Moe? Ik heb erge haast." 

,,Goed, jongen," en Moeder sneed hem een 
paar dikke boterhammen met kaas. Even 
later vloog hij de straat weer op. 

De arme jongen stond nog steeds in z'n 
hoekje, maar fleurde merkbaar op, toen hij 
het brood zag. 

,,Heerlijk !" mompelde hij en Jan vond het 
zoo fijn, om hem te zien eten, dat hij zijn 
eigen honger heelemaal vergat. 

,,Een keer eten per dag en dat nog niet eens 
altijd; een rare boel !" mompelde Jan bij 
zichzelf, toen hij van school weer naar huis 
stapte. 

Een paar dagen later vroeg Jan zijn moeder 
of ze de kast even open wilde doen ; hij wou 
er wat knikkers uit halen. 

Er was geen jongen in de heele buurt, 
die Jan niet benijdde om z'n knikkers. Ik zou 
jullie de namen van al de venschillende 
soorten niet kunne:p. zeggen, maar dit kan ik 
jullie wel zeggen, dat er genoeg waren om er 
een groote bus heelemaal tot den rand toe 
mee te vullen. Alleen Jan's intieme vriend~n 
mochten die bus wel eens zien. Jan haald2 
gewoonlijk maar een stuk of tien, twaalf 
knikkers tegelijk uit de bus, die veilig gp
gesloten stood in Moeder's kast, waar de t'lee 
en de suiker en het beste servies in bewaard 
werden. Moeder's beste servies was haar trots 
en glorie; de knikkers waren Jan's trots en 
glorie. 

Den volgenden morgen wilde Jan echter 
nog meer knikkers hebben. 

,,Maar, Jan, je hebt er gisteren pas twaalf 
uit gehaald. Heb je die nu al verloren ?" zei 
Moeder verbaasd. 

Jan liet het hoofd hangen en mompelde, 
dat hij er nog een paar wilde hebben. Den 
volgenden dag ging het echter precies eender 
en Moeder vertrouwde het zaakje niet. ,,Jan, 
je hebt zeker weer met die vreeselijke straat
jongens gespeeld," zei ze. ,,En je hebt me 
beloofd, dat je 't niet zou doen." 

,,Ik heb niet met ze gespeeld," antwoordde 
Jan, maar hij kreeg zoo'n kleur, dat Moeder 

S T R IJ D K R E E T 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ HEILIGINGS~ EN OPWEKKINGS ~ 
~ · CONFERENTIES. ~ 

~ geleid door ~ 
~ KOMMANDANT EN MEVROUW DE GROOT. ~ 
~ bijgestaan door den ~ 
~ CHEF-SECRETARIS EN EEN STAF VAN OFFICIEREN. ~ 
~ BANDOENG 29 MAART t/m 3 APRIL. ~ 
~ MALANG 14 APRIL t/m 17 APRIL. ~ 
~ SOERABAJA 19 APRIL t/m 23 APRIL. ~ 
11 

MAGELANG 28 APRIL t/m 1 MEI. 11 

M SEMARANG 3 MEI t/m 6 MEI. ~ 
~ BATAVIA 12 MEI t/m 14 MEI. ~ 
~ ~ 
~ Muziekkorpsen en Zangbrigades verleenen ~ 

~ bun medewerking, ~ 

~ Verschillende Sprekers. ~ 
~ Iedereen 1s hartelijk welkom. ~ 
~ Zie uit naar plaatselijke aankondigingen. ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

De Chef van den Staf spreekt tot de patienten op de Leprakolonie Semaroeng, bij Soerabaja. 

vreesde, dat hij geen waarheid sprak ; den 
heelen <lag sloeg ze hem bezorgd gade. Hij 
verborg iets voor haar ; daar was ze zeker 
van. Per ongeluk liet ze den sleutel van de 
kast in het slot zitten en den volgenden mor
gen nam Jan de knikkers zonder het aan 
Moeder te vragen. 

Moeder merkte het en dacht : ,,Morgen zal 
hij 't me wel vertellen." De morgen kwam 
en weer vroeg. Jan om knikkers. 

,,Nee, Jan, ik moet eerst weten, wat je er 
mee doet. Geen eerlijke jongen kan je in een 
week tijd al die knikkers hebben afgewonnen ; 
de bus is bijna leeg." 

,,Moeder ik kan 't u niet vertellen; ik heh 
beloofd -" . 

,,Jan, als je 't me niet zegt, zal ik er met je 
vader over moeten spreken en dan zullen we 
eens zien wat hij zegt." 

Nu was Jan's vader een dier menschen, die 
het zeer eens zijn met het woord : ,,Die men 
liefheeft, kastijdt men". Jan kleurde nog die
per en zijn lippen trilden. 

,,Nou, Moeder," riep hij wanhopig, ,,kom 
dan mee en kijk zelf, wat ik er mee doe; kom 
gauw, gauw ! want anders denkt hij dat ik 
wegblijf !" 

Heel verwonderd zette Juffrouw Bartels 
haar hoed op en deed haar mantel aan en 
volgde Jan de straat op. Jan liet het hoofd 
hangen, also£ hij een dief was, op weg naar 
de gevangenis. 

Op den hoek van de straat, half verborgen 
achter een lantaarnpaal, hurkte een havelooze 
figuur ; een jongen, blauw van de koude. 
Zoodra hij Jan zag, stond hij haastig op en 
liep hem een paar passen tegemoet, maar toen 

hij Juffrouw Bartels zag, trad hij weer terug. 
Jan greep hem echter bij den arm en trok 
hem in het licht. 

.,Dit is de jongen, aan wien ik mijn knikkers 
heb gegeven ! " zei hij met heesche stem. ,,Ik 
kon immers niet anders ? Hij krijgt haast nooit 
wat te eten - alleen als z'n vader niet dron
ken is ! Moet u 'em zien ! Hij is half verhon
gerd en zoo komt ie op school. Ik - ik kon 
het niet hebben; moest ik hem dan maar van 
honger dood laten gaan ?" 

,,0, Juffrouw, wees niet kwaad op hem. Hij 
heeft me zoo geholpen ! Al z'n mooie knik
kers heeft ie mij gegeven en een jongen kocht 
ze elken morgen van me, zoodat ik een kop 
koffie en een broodje kon koopen. Wees nict 
kwaad op hem, Juffrouw !" 

De tranen sprongen Juffrouw Bartels in de 
oogen, terwijl ze van den eenen jongen naar 
den anderen keek. Toen wendde ze zich tot 
haar zoon, die half trotsch, half beschaamd 
toekeek. ,,Jan," zei ze en haar stem beefde 
,,je hebt me een les geleerd. Ik hen maar m'~ 
eigen gangetje gegaan en heh niet gedacht 
aan al de ellende en het lijden om me heen 
Hij zal nooit meer een maaltiJ.d nu's f ,; 

k sen o ., 
en ze eek naar zijn havelooze pak" 

d ak k 
Je, ,,een 

goe P leeren, zoolang hij leeft ! ,, 
En ze heeft woord gehouden De b ·a . .. . e1 e Jon-

gen~ ZlJn n~. mannen. De arme Ko vergeet 
noo1t, dat h1J z'n kans m· het 1 . . even - en 
nusschien wel het leven zelf - te danken 
heeft aan Jan Bartels' knikkers. 

Dat was Jan's eerste echte, pradtische 
daad van zelfverloochening. En allen, die dit 
lezen, kunnen het Leger helpen om andcre 
,,Ko's" te helpen, door in de komende Aan
vrage hun uiterste best te doen. 

MAART 1934. 

r·····~~~~·~~~···~~~~~~~~. 
···-···-················· ······-·· ·····--·-····· ···································· 

Kampvuur ! Als een padvindster of een 
padvinder dat woord hoort, kunt U er zeker 
van zijn, dat er een glimlach op haar of zijn 
gelaat verschijnt. 

Zoo was het ook met ons, toen de Leidster 
ons op de wekelijksche parade vertelde, dat 
er een kampvuur zou gehouden worden. 

Je kan ook haast niets fijners bedenken, 
dan een kampvuur ; dien gezelligen avond, als 
alle padvindsters genoegelijk om het vuur 
geschaard, verschillende voordrachten doen 
en versjes zingen. 

Eindelijk was de langverwachte <lag aan
gebroken. ,,Meisjes'', zei de Leidster Za
terdagmiddag die aan den avond vooraf ging, 
,,gaan jullie nu maar vast wat hout hakken. 
voor van avond en weet je wat, laten we 
zoodra het hout klaar is vast een vuur aan
maken, dan kunnen we aardappelen gaan 
poffen, vinden jullie het goed ?" 

,,Natuurlijk Leidster, hoe kunt U ons dat 
nog vragen ?" Dan maar gauw aan den 
slag. Stukken hout werden er aangedragen, 
om in kleine stukjes en in heel kleine splinter
tjes gesneden te worden, dat was om het vuur 
vlug te laten bran.den ; de groote stukken 
werden er later op gedaan. 

Alie padvindsters, de zonnestralen niet te 
vergeten, waren spoedig met al hun aandacht 
aan dat prettige werkje bezig. 

Kampvuur, die gedachte vervulde allen. 
Als het nu maar niet gaat regenen - Want 
er kwamen al donkere wolken opzetten 
en......... het begon te druppelen. 0, wat 
jammer, wat jammer, dat het regende, als 
het 's avonds maar droog zou zijn, dan was 
het niet zoo erg. Maar, we hoefden niet • 
bang te zijn, want toen de Leidster even 
kwam kijken of alles goed ging, zei ze : 

,,Jullie hoeven je niet ongerust te maken, 
want al regent het ook nog zoo hard, het 
kampvuur gaat toch wel door, hoor. We 
kunnen een vuurtje aanleggen in de leeg
staande garage, daar is g.een brandgevaar en 
al is het dan ook niet buitenshuis, het zal 
toch wel een gezellige avond worden ; de:nk 
jullie ook niet ?" 

,,Jawel, Leidster !" Toen klonk er een 
gefluister van : 

,,Zeg, hoor je hetl? 't Kampvuur gaat 
toch door, leuk, he?" ,,Nou fijn !" Twee van 
de meisjes maakten vast alles gereed in de 
garage en net was het vuur aan of ......... 
de regen hield op. 
· Dus was alle moeite voor niets geweest ; 
maar daarom niet getreurd. 

Een padvindster lacht onder alle omstan
digheden. 

Het meeste vuur werd naar buiten gebracht 
en het duurde niet lang, of 't laaide weer 
vroolijk op. Een klein beetje vuur lieten we 
in de garage liggen om, als het uitgebrand 
was, de aardappels in de hcete asch te leg
gen . 

Dit was nog maar het begin van de pret 
die ons te wachten stond, het leukste moest 
nog komen. 

Ik denk niet, dat ik al het leuk.e van den 
avond zoo precies op kan schrijven als het 
ge beurd is, maar ik zal het toch pro beeren. 

Het begon zoo langzamerhand wat donker
dcr te worden en de padvindsters zetten zich 
om het kampvuur neer. Om zeven uur zou 
het beginnen. De Leidster bracht nog wat 
roode en witte kaarsen om de Kerststenuning 
te verhoogen en de pret begon. . 

Onze Assistent-Leidster haalde haar gui
taar te voorschijn en de avond werd begonnen 
met het altijd weer mooie lied : ,,Stille nacht, 
Heiligc nacht". 

0, wat klonk dat mooi en vredig in den 
stillen avond, niets hoorde je dan alleen de 
prettige hcldcre stem.men van de meisjes ...... 

Onze 'Geestelijk Sergeante wist een mooi 
gedicht, dat ze voor ons opzei. Er werden 
nog enkele versjes voorgedragen en een heele
boel spelletjes gedaan. 

Het was al bijna 9 uur geworden en de 
Leidster vond, dat het nu tijd was, om het 
kampvuur te sluiten. We zongen nog eens en 
nadat de Geestelijk Sergeante een gebed 
uitgesproken had, gingen we allen opgerui:rnd 
en dankbaar naar huis. 

Meisjes, jongens, die nog niet bij de pad
vinderij behoorcn, wacht nict !anger, :rnaar 
sluit u bij ons aan. 

Padvindstcr W. Loois. 

• 
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