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De groote landdag te Krengseng. 

,,Th: ben gekomen om U te vertellen, dat er vel\geving is bij Christus" .. . .... . 

,, U heeft in mijn hart een 
,.d ,.:n ' (l ' . il 

zal vergeten" - de Gene
raal. 

K RENGSENG is . bij de meeste le
zers der Strijdkreet welbekend door 
vroegere rapporten omtrent den arbeid 
daar verricht. Deze uitgestrekte onder
neming leent zich uitstekend tot het 
houden van een Landdag en deze is 
clan ook ten volle tot zijn recht geko
men. Gaarne laten wij nu even den 
verslaggever van ,,Het Alg. Handels
blad" aan het woord. 

,,Ofschoon deze dag in de eerste 
plaats bedoeld was voor de In
he.emschen, waren onder de meer 
clan 4000 aanwezigen gisteren op 
het landgoed Krengseng, zeker 

eenige honderdtallen personen van 
ur peeschen of Chineesc · en 

landaard. 
Van heinde en ver waren zij ge

komen. Uit Semarang, Poerwo
dadi, Magelang, Salatiga, Peka
longan. Kortom alle plaatsen in 
Midden-Java, waar het Leger des 
Heils zijn werk verricht, waren op 
deze massa-meeting vertegenwoor
digd. 

Vertrek uit Semarang. 
De drl.lkte voor de Semarangers be

gon reeds vroeg, daar zij met een 
extra-trein om half acht van het S.C.S.
station op Pontjol vertrokken. 

Reeds lang voor het vertreksignaal 
gegeven werd, kwamen de deelnemers 
naar het station, zoodat na korten tijd 

voor Ned.-Oost-lndie: Javastraat 16, Bandoeng. 

Meer dan 4000 personen luisteren naar 
de prediking van bet Evangelie. 

een extra-wagon moest worden aange
koppeld. Er heer schte een drukte van 
belang op het perron. Heilsofficieren 
liepen af en aan om te zien of deze en 
gene wel een plaatsje kreeg. Jongens 
en meisjes van de Leger des Heils
instellingen kwamen het perron op 
met vlaggen en banieren, terwijl ook 
nu weer de jongens van Boegangan 
zich deden hooren. 

Op tijd werd Krengseng bereikt. 
Onder de belangstelling der bevolking 
werd het kleine stationnetje verlaten 
en ging het met de muziek van Boe
gangan voorop naar het landgoed toe. 
Was de opkomst uit Semarang en Ma
gelang groat te noemen, zij was niets 
vergeleken bij de menschenmenigte, 
die zich reeds op het terrein bevond. 

Naast de groote rijstschuur, welke 
. zich terzijde van het huis van den 
eigenaar, den heer Oey bevindt, waren 
in de schaduw van enkele oude warin
ginboomen banken neergezet. 

Vroolijk Aanzien. 
) c ~ ·er erz melde menschenmenig

te leverde een vroolijken aanblik op. 
Allen, kinderen zoowel als volwas
senen, hadden rood-blauwe Heils-vlag
getjes, terwijl de verschillende afdee
lingen kleurige banieren en v laggen 
meedroegen. 

Terwijl majoor Hiorth, Divisie-leider 
voor Midden-Java, de laatste inspectie 
hield, hadden zich in het ruime hee
renhuis van den heer Oey de verschil
lende autoriteiten verzameld. Onder 
hen merkten wij o.m. bp den assistent
resident van Pekalongan, den . heer 
H. J. Kuneman, als vertegenwoordi
ger van den resident, die door omstan
digheden niet in staat was te komen, 
verder den patih van Pekalongan, den 
commissaris eerste klas, de heer Ating 

Natadikoesoemo. Omstreeks negen uur 
arriveerde de Generaal in gezelschap 
van Kommandant en m evrouw De 
Groot, Commissioner A. R. Blowers, 
den internationaal Secretaris voor de 
zendingslanden, Lt.-Commissioner R . 
Griffith, haar persoonlijken secretaris 
en mevrouw Majoor Mackness. Lt.
Kolonel en mevr. Ridsdel. 

Vuun>verk. 
Op het oogenblik dat de Generaal 

het landgoed opreed werd een groat 
vuurwerk afgestoken, hetwelk meer 
dan tien minuten duurde. Nadat de be
groeting in het huis van den heer Oey 
beeindigd was en haar door de dochter 
des huizes bloemen waren aangeboden, 
werd de Generaal naar de plaats va..J. 
bijeenkomst geleid. 

Hier wachtten alle aanwezigen pope
lend op de verschijning van de Gene
raal. Een luid gejuich en gezwaai van 
vlaggetjes gaf aan hen, die rond het 
podium geschaard waren te kennen, 
dat de Generaal in hun midden was ge
komen. 

Onmiddellijk nadat de Generaai 
plaats had genomen, werd de bijeen
komst begonnen met zang en gebed. 

Welkomstwoord van den 
Kommandant. 

Daarop trad Kommandant De Groot 
naar voren om de Generaal in het 
Engelsch toe te spreken, welke toe
spraak door majoor Hiorth in het 
Javaansch werd vertaald. 

Kommandant De Groot wees de 
hooge bezoekster erop, dat het vandaag 
voor het Leger des Heils een bizondere 
dag was. Had het thans niet de Gene
raal in zijn midden ? De eerste Gene
raal, die Java bezocht sedert de oprich
ting van het Leger des Heils. 

(V.ervolg pag. 2, kol. 1). 

De Generaal temidden van officieren en heilssoldaten te Krengseng. 
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(Vervolg van pag. 1). 

Rede Generaal Booth. 
Generaal Booth nam hlerop het 

woord en sprak ongeveer als volgt : 
,, Wat een wondervol welkom he"eft 

U mij hler verschaft op dezen dag. 
U heeft mij verwelkomd met banieren 
van het Leger des Heils, dat mij zoo 
na aan het hart ligt, met kleine vlag
getjes, met vuurwerk. U heeft mij een 
welkom toegeroepen op een wijze, wel
ke ik nog nergens op mijn reis heh 
mogen ontvangen. Grooter en belang
rijker is het echter, dat u mij alien 
verwelkomd he bt met geheel uw hart . . 

U heeft daardoor in mijn hart een 
beeld gegrift, dat ik nooit meer zal 
vergeten. 

Verwachtingen overtroffen. 
Ik hen van ver gekomen om u 

te zien en uw werk te bewonderen. 
Kommandant De Groot heeft 
vroeger, toen hij in Londen was, 
reeds zooveel over u verteld, dat 
mijn verwachtingen hoog, zeer 
hoog gespannen waren. V eel heh 
ik ook gehoord over dit landgoed, 
dat echter al mijn verwachtingen 
heeft overtroffen, evenals alles 
hier in dit land." 

De schare vanaf het platform. 

Ofschoon alles in het Javaansch 
overgebracht moest worden, wist de 
Generaal door haar eenvoudige, dui
delijke woorden z66 tot het hart van 
deze machtige schare door te dringen, 
dat op sommige oogenbl.ikken, als zij 
even ophleld om haar woorden te 
laten inwerken, een diepe stilte 
heerschte. 

,,De hand Gods" was het onderwerp. 
Eerst sprak de Generaal over de hand 
des menschen, die zooveel schoone, 
goede en wonder bare. dingen kan ver
richten. Daarop over de hand Gods, 
die ons schoone Insulinde schiep, wat 
haar hart zoozeer bekoord had op deze 
reis, de hand Gods, die echter meer 
kan dan de wereld voortbrengen en 
den mensch maken, de hand die red
den kan van het verderf. 

Wat werd er geluisterd ; hier was 
iemand, die hen begreep, die dicht bij 
hen stond. De pakkende illustratie tot 
slot, was juist wat noodig was om tot 
overgave te doen beslissen en nauwe
lijks was dan ook de uitnoodiging gege
ven, of daar kwamen eerst Envoy Oey 
en mevrouw om zich opnieuw aan God 
te wijden, gevolgd door tientallen an
deren, ouden en jongen, meest Java
nen, die van heinde en ver gekomen 
waren om de Generaal te hooren. 
Geheele gezinnen kwamen naar voren. 
Onvermoeid speelde het muziekkorps 
voor meer dan een uur de uitnoodi
gingskoren. Nu eens was het Komman
dant De Groot, dan de Generaal zelf, 
die de menschen uitnoodigde. De aan
wezige Europeanen, Christenen van 
verscheidene richtingen, deden hun 
deel door te zingen, te bidden en mee 
te leven in dezen nabidstond en later 
juichten zij mee over de overwinning. 

Een eenvoudige Javaansche vrouw 
getuigde bij thuiskomst : ,,De Generaal 
heeft den Heiligen Geest." Zegt dat 
niet alles ? * * * 

Envoy en mevrouw Oey hebben 
uitstekend voor hun gasten gezorgd. 
Na deze bijeenkomsten werden verfris
schingen aangeboden en onder luid ge
juich reed de Generaal na korten tijd 
weer tusschen de groote menigte door, 
die dapper zwaaiend met honderden 
kleine Legervlaggen deze geeerde en 
geliefde gast vaarwel toewuifde. Het 
was een onvergetelijke dag geweest. 

S T R If D K R E E T 

EEN BOODSCHAP VAN DEN KOMMANDANT. 

Mij.n waarde Makkers en Vrienden ! 
Met dankbaarheid in bet hart denken wij terug aan het bezoek van onze 

Generaal, die op zoo wonderbare wijze door God gebruikt is en ons nieuwen 
moe~ nieuwe inspiratie en kracht heeft gebracht om voort te gaan met 
onzen arbeid in Ned.-Indie. 

Ik heh met bewondering gezien, hoe de groote scharen geluisterd hebben 
en ieder woord hebben ingedronken en de uitkomsten van de overtuigende 
Lezing van onze Generaal, zullen in de toekomst zeker gezien worden. II 

II 
Bet is nu aan ons om voort te gaan met ons werk op welken post en in 

welke inrichting wij ook werkzaam zijn. Het is onze heilige taak om den 
Helland te brengen tot degenen, die onze hulp en steun noodig hebben en 
uit te leven, wat de Generaal in haar lied en in haar toespraken naar voren 
bracht: 

"I give my heart - I will do my part." 
,,k' Geef mij geheel - ik wil doen mijn deel." 

Laat ons onze banieren hoog b011den en uit liefde tot Christus ons leven 
geven tot bet einde ! God zegene U ! 

ll 
Uw U toegenegcn, 

J. W. de Groot 
Commissioner. II 

DE KENNISMAKING MET SEMARANG. 

N A de lezingen in Bandoeng en 
Batavia ging op Vrijdag 29 Ja
nuari de reis naar Semarang 

voor het onvergetelijke bezoek aan 
Midden-Java van onze Generaal. Met 
groote spanning werd zoowel door de 
Generaal zelf als door de heilssoldaten 
van de omliggende korpsen en de be
woners van Krengseng deze dag tege
moet gezien en dit bezoek is een mach
tige openbaring geworden van Gods 
Geest, een dag van ouderwetsche heils
prediking en intens strijden voor de 
overwinning van de macht des lichts 
over de macht der duisternis. 

De eerste kennismaking met Kreng
seng was echter niet op dien lang ver
beiden Zondagmorgen, doch geduren
de de reis van Batavia naar Semarang. 
De trein spoedde zich voort langs de 
Javazee met haar rotsachtige kust en 
blauw-groene water. Plotseling juist op 
de laatste landtong die in zee uitsteekt, 
waar de trein de kustroute verlaat, 
stond een groep J avaansche heilssolda
ten van Krengseng. Hoog wapperden 
de Legervlaggen, groot en klein, en 
luide klonken de welkomstkreten. Alle 
moeheid was vergeten, de Generaal 
stond op het balkon van den Directie
wagen en wuifde haar soldaten enthou
siast toe. Een eind verder nogmaals 
een groep en nog een, tot de laatste 
gepasseerd was bij de onderneming 
zelf. Een onvergetelijk, ontroerend 
moment was het, toen daar opeens, 
tusschen de groene sawahvelden, op 
een hoogen mast, de Legervlag uitwoei, 
haar Rood, Geel en Blauw de bood
schap des heils verkondigend aan al
len, die dien dag passeerden. Die vlag, 
waarover de Generaal met zooveel 

. 
vuur sprak in haar lezingen, dezelfde 
hier in de sawahs van Midden-Java ! 

* * * 
Het ,,Algemeen Handelsblad" 

schrijft verder : 
Precies op tijd rolde de Batavia

express het station Pontjol binnen 
waaraan het directierijtuig gehaakt 
was, waarmede Generaal Evangeline 
Booth en haar medewerkers had ge
reisd. 

Doch reeds lang van te voren had 
daar een kleurige bedrijvigheid de ge
moederen in spanning gehouden. 
Groep voor groep waren ze gearri
veerd, de bewoners van Boegangan. 
En fier stapten ze naar hun plaats, ge
huld in hun nieuwe roode legeruni
form en de kleintjes in hun witte baad
jes. Zoo volgden de padvinders en 
overige inwoners der Legerjnrichtin
gen. Keurig stond alles opgesteld om 
de Generaal een waardig welkom te 
geven in Semarang. Zoodra de trein in 
zicht kwam hie£ het Boegangancorps 
zijn welkomstfanfare aan en aller 
oogen staarden naar den laatsten wa
gon om toch maar vooral mets te 
missen. Eindelijk was dan toch het mo
ment, reeds zoo lang veribeid, aange
broken nl. de Generaal zelf eens in zijn 
midden te he bben. 

Statig betrad de leidster het perron 
om door de autoriteiten begroet te 
warden, photo's werden gemaakt en 
daarna ging het naar ,,haar" men
schen ; eerst naar de menschen van 
Boegangan. Daarna had het groot sa-
1 uut der padvinders plaats en toen ging 
het door den haag van Legerkinderen, 
menschen en vrienden naar de hall. 

Velen knielden neer en baden tot God .............. . 

~oor ~oeben ~rijbag. 

<!&, bonk're ltjl:Jensnacf)t ! *· wonl:Jerbol mpstetie, 
~aar\.loor een mrnscf)en?iel aanbibl:Jeni:J buigt en ;_;tuijgt 
~oe bitter scf)rljnben blcesc(J~ en ?ieleblonben, 
m;oen ~ij aan mij gel:Jacl)t, en aan mijn ;_;onl:Jen, 
~an satan5 i:Juist're mac(Jt, i:Jie 't mensc(Jlijk 1)art bel:Jreigt, 

*· bierbaar ®fferlam, Ww bloel:J, Ww ;_;\ueet, Ww tranen, 
Wtn worst'ling in 't gebel:J, Ww bange ?ielekreet, 
Zij spreken mij ban wonl:Jerbol erbarmen, 
~aarmee ~ij mij, onwaarb'ge, tnoul:Jt omarmrn, 
lJoor Wien ~· op ~olgot1Ja l:Jien bangm strijl:J een5 streebt. 
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De Generaal verlaat het Hoofdkwartier. 

Ter begroeting was aanwezig de Ass. 
Resident, de W eledelgestr.heer T. E . 
V. A. Slors, die de Generaal welkom 
heette namens den Gouverneur van 
Midden-Java. De kinderen van Oenga
ran zongen nog een Vlaggelied, terwijl 
het Staf-muziekkorps een nummer ten 
gehoore gaf. 

En toen klonk de stem van de Ge
neraal, die op duidelijke, krachtige 
wijze haar boodschap bracht en dankte 
voor het hartelijke welkom. Jammer, 
dat Semarang niet op het programma 
stond voor een Lezing, <loch vele 
Europeesche Legervrienqen waren des 
Zondags op Krengseng aanwezig. 

DE HOOGSTE ZELFOPOFFERING. 

Een illustratie uit de Iezing van de Gencraal. 

H ET was in de maand Februari, enkele 
j aren geleden. De thermometer wees 

15 graden onder nul: de wind raasde met 
een snelheid van 90 K.M. per uur. Een boot, 
genaamd de ,,Larchmont" verliet de haven 
van Boston. Aan boord was onder de vele 
passagiers ook een elftal jonge Zweedsche 
heilsofficieren, op weg naar het Congres, 
dat ik in New York zou leiden. De oudste 
te e "1.S ::' Z!')m"'r<::, a1 e~ wa.ri?'l z;; blond 
en frisch van uiterlijk. Allen waren ook 
muzikaal eri. het duurde niet lang, of ze 
waren tezamen in den salon en zongen met 
begeleiding van haar guitaars de bekende 
Legerliederen. Tegen 12 uur middernacht 
kwam men hen vertellen, dat het nu tijd 
werd om de hutten op te zoeken. ,,Nog even 
ons lievelingslied", was het verzoek. En toen 
klonk het beikende ,,Rots der Eeuwen, Troost 
in smart" liefelijk over de stiller wordende 
boot. 

,,Nog het laatste couplet', dit op een ande
ren wenk van den diensthe'bbenden officier. 

,,Als eens 't uur van sterven slaat 
En mijn oog zich sluiten gaat. 

Als van 't aardsche stof ontdaan 
'k Dan voor Uwen troon zal staan 

Een hev.ig gekraak, gillende vrouwen, 
schreiende kinderen, vaders, die trachtten 
hun kleinen in de hut te bereiken. Een zoe
ken en roepen om reddingsgordels ! De elf 
meisjes stonden aan het dek, hand aan hand, 
tezamen een langen keten vormend. Daar 
komt een jonge vrouw, zich klemmend aan 
den arm van haar man. Vlug neemt een der 
heilsofficienen haar gordel en geeft dien aan 
de jonge vrouw, een antler biedt den hare 
aan den man, die hem eerst weigert. ,,Wij 
kunnen beter sterven dan gij", is het ant
woord. ,,Voor ons beteekent het ondergaan 
- een opgaan." En daar, opziende naar een 
sterreloozen hemel, riepen zij uit ; ,,Dood, 
waar is uw prikkel ! Graf waar is Uw over
winning !" Haar laatste woorden, terwijl de 
boot onderging en verdween in den dikken 
mist, waren: ,,Wij leven niet onszelven -
maar voor ANDER.EN." 

In het kantoor van de Generaal ~wamen 
sormnigen 1van de 13 overlevenden van deze 
ramp en vevtelden de geschiedenis. Vijf lijken 
werden geborgen - allen zonder reddings
gordel. En toen de stoet door de straten van 
New York hen naar de laatste rustplaats 
bracht, waren duizenden langs den weg 
geschaard. Een breed donkerrood lint be
dekte de kisten, en in gouden letters was 
daar dit eene woord : ANDERE N. 

Deze jonge meisjes vonden haar voovbeeld 
in Christus. Die op Golgotha Zijn leven gaf 
voor een verlorengaande wereld. 
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Welk een vreugde bracht deze bood
schap aan de door droefheid overstelp-· 
te discipelen, die de laatste dagen er 
getuige van geweest waren, hoe hun 
gezegende Meester voor Pilatus moest 
verschijnen en beschuldigd werd van 
een misdaad, waarop de doodstraf 
stond ; zij hadden gezien, hoe een 
doornenkroon Hem op het hoofd werd 
gedrukt - hoe Hij door wreede Ro
meinsche soldaten aan het kruis ge
nageld werd en tenslotte werd neer
gelegd in een verzegeld graf. 

Stelde Petrus niet alles in het werk 
om zich van de boodschap : ,,Hij is 
hier niet, want Hij is opgestaan", te 
vergewissen ? Wat zou de wereld van
daag gezegend worden, als iedere man 
en vrouw even ver langend zou zijn 
om de waarheid omtrent de verlossing 
van hun ziel en hun eeuwig welzijn 
te zoeken. 

Hij is opgestaan om hen, die gezon
digd hebben, te vergeven ! Ja zelfs de 
slechtsten - hen, die alle hoop op 
verlossing van hun eigen ziel en op 
het beerven van het eeuwige leven 
hebben opgegeven. 

Hij is altijd bereid vergiffenis te 
schenken en den ver loren zoon welkom 
thuis te heeten. 

H'ij is opgestaan om hen, die Hem 
graag willen volgen, kracht te geven, 
kracht aan hem, die den eersten onze
keren stap neemt; aan den afvallige; 
aan hen, wien de moed, om de aanval
len van den booze als een waar saldaat 

D E eerste kennismaking, die de Gene
raal had met onzen maatschappelijken 

arbeid in Ned.-Indie, vond plaats aan Suma
tra's Oostkust. 

Met groote vreugde werd zij ontvangen 
op onze Lepra-kolonie te Poeloe si Tjanang. 
De Generaal had menschen • verwacht met 
sombere droeve gezichten, wetend,. dat zij 
op weg zijn naar het graf, doch ir..plaats 
daarvan - stralende heilssoldaten, die hun 
Generaal hartelijk wt?.lkom heetten. De 

eneraa sprak de patienten toe en wees en 
op Christus, hun grooten Vriend en Helper, 
op het Tehuis daarboven, waar ziekte noch 
dood meer zijn zal. De tijd was echter zeer 
kort en spoedig ging het in de auto's terug 

naar 
MEDAN. 

Hier werd een bezoek gebracht aan het 
Kinderhuis. Een hartelijk welkom wachtte 
onze Leidster. De kir..deren stonden opgesteld 
en zongen haar toe, waarna de Generaal ze 
toesprak. Daarna bezichtigde zij de inrich 
ting, en was vol lof over de netheid en 
keurige verzorging van het geheel. Het was 
voor onze officieren een gi;oote vreugde en
der de eersten te zijn, die de Generaal 
mcchten verwelkomen in hun midden. 

Op bezoek in het kinderhuis te Oengaran. 

BANDOENG. 

In het KINDERHVIS was het feest, toen 
de Generaal kwam en op de stoep stonden 
de kleintjes geschaard om haar te ontvangen, 
zoowel als om haar weer uitgeleide te doen. 
Een Engelsch koor werd gezongen, dat zeer 
in den smaak viel. Alle zalen werden be
zocht, de reinheid en frischheid werd be
wonderd ; de directrice en haar staf kregen 
een pluimpje, wat haar zeker een bemoe
diging was. 

Over het JONGENSHUIS was de Generaal 
al even opgetogen. Niets ontging haar oog, 
terwijl zij belangstellend informeerde naar 
de jongens, hun lessen, hun ontspanning, 
etc. 

Ook het Tehids voor Werkende Meisjes 
mocht zich over een kort bezoek verheugen. 

S T R IJ D K R E E T 

EEN PAASCH - BOODSCHAP 
,,H IJ IS 0 PG EST A AN.'' 

Ontwaakt, gij die slaapt, en staat op uit de dooden, 

en Christos, uw Licht, gaat ten leven u op ! 

Schudt de windselen af en komt tot Hem gevloden , 

uit het doistere graf richt Zijn liefde u op! 

Ontwaakt, gij die slaapt, en staat op oit de dooden, 

en Christos, uw Heer, biedt Zijn leiding u aan ! 

Schodt de windselen af, laat niet !anger o nooden, 

den weg die ten hemel leidt, met Hem te gaan ! 

Ontwaakt, gij die slaapt, en staat op uit de dooden, 

en Christus, uw Heiland, brengt veilig u thuis) 

Schudt de windselen af en volbrengt Zijn geboden,-

aan 't einde der loopbaan wacht kroon u voor kruis ! 

NELLIE v. KOL. 

Voor het Kinderhuis in Bandoeng. 
Een van de kleintjes vereert de Generaal met bloemen, waarvoor zij een 

liefkoozing als belooning kreeg ! 

DE GENERAAL OP BEZOEK 
0 N Z E I N R I C H T I N G E N. 

IN 

OENGARAN. 

Op Zaterdagmorgen 30 J anuari werdein 
onze tehuizen in Oengaran en Semarang 
ge'inspecteerd. 

De kinderen in eerstgenoemd tehuis had
den een extra vacantiedag en stonden ,,op 
z'n Zondagsch" en getooid met kleine Leger
v laggen vol spanning te wachten, tot de 
auto's arriveerden. De Generaal en de andere 
internationale gasten, tezamen met Kom
mandant en mevrouw De Groot, den Chef
Secretaris en natuurlijk den fotograaf werden 
met blij gezang begroet. Dadelijk werd met 
de inspectie begonnen. Elke kamer werd 
bezichtigd, in en uit ging de Generaal. De 
baby in de wieg op een der zijgalerijen kreeg 
ook een beurt ! ,,Zeg vooral, dat ik diep 
getroffen hen door de reinheid van alles, 
door de economische inrichting en de heer
lijke frissche lucht, die overal kan binnen
komen", zeide de Generaal tot schrijfster 
dezer regels. Wat speelde de Generaal ook 
gezellig met de kleuters. ,,Op Holland staat 
een huis", was het en als was onze Leidster 
nog in haar eerste jeugd, zoo sprong en 
danste zij met de kleintjes. 

Na gezellig een kopje koffie met de of
ficieren te hebben gebruikt, sprak zij de 
kinderen toe, die in de eetkamer bijeen
gekomen waren. Zij vertelde, hoeveel er 
was om dankbaar voor te zijn : de schoone 
bergen, het mooie huis, de goede verzorging, 
doch hoe belangrijk het was persoonlijk aan 
het leven te arbeiden en al dat mooie erin 
te verwerken, opdat het karakter gevormd 
zou worden. Ademloos luisterde men toe, 
geen woord, geen beweging ontging hen -
nog lang zal deze morgen het onderwerp van 
het gesprek blijven. 

BOEGANGAN. 
Alles stond daar reeds in groote spanning 

gereed. Natuurlijk het fluitkorps, verder de 
kinderetn gewapend met vlaggen, dan de 
mannen en vrouwen in lange rijen. 't Was 
een kleurige groep tegen de groene gras
velden en heggen. ,,Daar komt de auto ! " 
klonk het en voor we 't wisten gleed de 
groote wagen voor en oruniddellijk begon 
de muziek te spelen. Wuivend en enthou
siast begroette de Generaal de schare en 
werd zij verwelkomd door Adjudant en me
vrouw Poutiainen. Toen ging de Generaal 
de kolonie rond. De nieuwe vrouwenzaal 
kreeg natuurlijk ook een beurt, overal waar 
patienten waren, kregen deze een vriende
lijken groet en overal stelde de Generaal 
belang in. 

Teruggekeerd van de zalen, werd nog even 
een oogenblik vertoefd in de bijeenkomst zaal 
en toen terug naar de schare, die vol ver
langen wachtte. Dadelijk verplaatste de Ge
neraal zich in haar toespraak in de omstan
digheden der luisterenden. Zij vertelde uit 
haar eerste Legerervaringen, hoe zij wist 
wat het beteekende niet genoeg te eten te 
krijgen en haar brood met anderen te deelen. 
Doch hoe ze ook had ondervonden, dat God 
r.ooit alleen laat. Met open mond stond men 
te h.i1steren, hier was iemand, die hen be
greep. 't Was wonderbaar, hoe de Generaal 
dadelijk den weg vond tot ieders hart. 

OOGLIJDERS-HOSPITAAL. 
Nu naar den Tjandiheuvel ! Dokter en 

mevrouw Pilon, de ,,zusters", de Padvin
derstroepen, stonden alle opgesteld om de 
hooge gasten te ontvangen. Na de begroe
ting door den dokter en Majoor Karrenbeld, 
ging de Generaal onvermoeid, onmiddellijk 
over tot het bezichtigen van het Hospitaal. 
Zaal in zaal uit ging het, overal even de 
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van J ezus Christus tegemoet te treden, 
is ontvallen. Zijt gij als Petrus geweest 
en hebt gij geloochend, dat ge in 
Christus gelooft en Hem toebehoort ? 
Pezelfde kracht, welke Petrus in staat 
stelde het den menschen op het Pink
sterfeest zoo krachtig aan te zeggen, 
dat Degene, Dien zij gekruisigd had
den, Gods Zoon was en de Redder der 
wereld, is vandaag te verkrijgen door 
den verrezen Reiland. 

Hij is opgestaan om hen, die gelief
den hebben verloren, te troosten. Van
uit de achterbuurten, vanuit de 
eenvoudigste hutten, maar ook vanuit 
de huizen der rijken, stijgt het gebed 
tot God op om hulp en troost in hun 
smart. Temidden van hen staat Jezus 
en met teedere, zachte stem spreekt 
Hij : ,,Komt herwaarts tot Mij ........ . 
en Ik zal u rust geven ! " rust van der 
wereld zorg, rust aan uw ziel, die 
nog been en weer geslingerd wordt. 
Doe, wat Johannes deed - leg uw 
hoofd aan den boezem van den Rei
land en rust. 

H'ij is opgestaan om het eeuwige 
leven te geven aan hen, die uit de 
verdrukking dezer wereld zijn geko
men en trouw gebleven zijn aan Hem, 
in Wiens bloed zij gereinigd zijn en in 
Wiens kracht zij moedig gestreden 
hebben tegen verzoekingen, smart en 
twijfel. Kunt gij met zoovele duizen
den zeggen : ,,Hij is in mijn hart ver
rezen en leeft en regeert daar ?" 

(Een Paasch-artikel door de Gene
raal verschijnt in het volgend num
mer.) 

patienten toesprekend, een woord van hart 
tot hart vol liefde, vol belangstelling ook 
voor den lichamelijken nood. 

De Generaal had ook een open oog voor 
de schoone ligging van dit Hospitaal en be
wonderde het prachtige uitzicht vanaf de 
Eerste-Klasse galerij. Onder het gebruiken 
van een koelen dronk onderhield zij zich 
met den dokter over de verschillende be
handelingen, die hij had toe te passen. Toen 
terug naar de Padvinders, die stram in de 
houding hun Generaal aanhoorden. Zij sprak 
ov-er het pad des levens, dat wij allen be
wandelen en waarop wij een Gids noodig 
hebben. Zoo gespannen werd geluisterd, 
dat bijna vergeten werd te salueeren ! 

Toen vertrok de Generaal weer naar haar 
hotel. Het was een drukke, welbestede 
morgen geweest en het bezoek van onze 
leidster aan de inrichtingen in de groote 
hitte van Semarang werd zeer gewaardeerd. 

SOERABAJA-KLINIEK. 

Ofschoon de tijd in Soerabaja zeer beperkt 
was, vond de Generaal toch nog gelegenheid 
even een bezoek te brengen aan ons Vrou
wen- en Kinderziekenhuis. Dadelljk, nadat 
zij zich in het hotel even verfrischt had, 
ging het op het midden van den dag na een 
reis van 5 uur in den trein weer ,,op stap". 
Met groote belangstelling werd het Zieken
huis bezichtigd en de Generaal was opge
togen en noemde het ,.William Booth"
ziekenhuis een der beste van onzen arbeid 
over de geheele wereld. 

De indruk, die de Generaal gekregen had 
van al onze inrichtingen uitte zij later in 
een gesprek met de woorden, dat het stempel 
van hen, die de verpleegden in onze te
huizen verzorgden, gedrukt was op alien en 
alles: netheid, eenvoud, vriendelijkheid en 
bereidwilligheid. Grooter compliment kan 
wel niemar.d ontvangen en al geschiedt alle 
arbeid uit liefde tot God, toch is een aan
moediging van de Generaal ongetwij£eld ook 
reden tot groote voldoening ! R. 

Op bezoek in de Kliniek. 



Voor het ,,Preangerhotel" te Bandoeng. 

BANDOENG 
Deze stad genoot de eer Gene

raal Evangeline Booth het eerst te 
hooren in haar Lezing, die over geheel 
Indie door de medewerking der Pers, 
en vooral ook in de groote overvolle 
zalen in de hier genoemde plaatsen, 
zulk een machtigen indruk heeft 
gemaakt en waardoor de duizenden, 
die het gesproken of gedrukte woord 
in zich opnamen, een duidelijken kijk 
hebben gekregen in de diepere betee
kenis van onzen Legerarbeid. 

De groote Concordiazaal, plaats bie
dend aan circa 1300 menschen, was 
tjokvol. Wij mochten opmerken 
den resident M. F. Tydeman, mevr. 
Boerstra- de Graeff, echtgenoote van 
Z. E. den Legercommandant, Generaal 
majoor G. J. Berenschot, Hoofd van 
den Generalen staf, Generaal majoor 
J. H. Wesseling, Generaal majoor Dr. 
J. M. Elshout en vele andere autoritei
ten en vooraanstaande ingezetenen 
van Bandoeng. De Lezing was echter 
vrij toegankelijk voor een ieder, zoodat 
menschen van alle klassen de Generaal 
konden hooren. 

Het podium bood een imposanten 
aanblik. De sobere, smaakvolle versie
ring der groote Legercresten met de 
foto's van den Stichter en de Generaal 
in het midden en gedrapeerd door 
vlaggen, tegen donkere gordijnen, 
vormde een goeden achtergrond voor 
de witte uniform en kleurige montee
ring der ruim 150 officieren, die in 
Bandoeng bijeen waren voor hun Con
gres. Het Stafmuziekkorps gaf enkele 
nummers, terwijl de zaal volstroomde. 

* * * 
Er heerschte een merkbare spanning 

in de zaal en aller oogen waren vol 
verwachting gericht op den doorgang 
van het platform, waar straks de Ge
neraal zou verschijnen. 

Een luid, langdurig applaus begroet
te haar, toen zij blootshoofds, in de 
lichte uniform naar voren trad en met 
een enkele, welsprekende handbewe
ging en buiging, dankte voor deze har
telijke ontvangst. 

Met den Legerpsalm, zooals het lied 
,,God is goed" dikwijls wordt ge
noemd, begon Kommandant De Groot 
deze bijeenkomst, waarna Brigadier 
Lebbink voorging in gebed. Het groote 
officieren-zangkoor zong daarop het 
lied van de Generaal ,,Heel d'aard voor 
God" en oogstte daarvoor een welver
diend applaus. 

DE KOMMANDANT nam daarop 
het woord, heette alle .aanwezigen har
telijk welkom en sprak zijn blijclschap 
uit, zoovelen uit alle kringen bijeen te 
zien om naar Generaal Evangeline 
Booth te luisteren. Daarop richtte onze 
leider zich in het Engelsch tot de Ge
neraal zelf en verzekerde haar van de 
groote vreugde, die het vooral den of
ficieren en heilssoldaten deed, einde
lijk een Generaal van het Leger des 
Heils in hun midden te hebben, na 
42 jaar ! Ook sprak de Kommandant 
namens al de vrienden van het Leger
wer k in de zaal aanwezig, die immer 
gereed waren dien arbeid te steunen. 

Hierop verzocht de Kommandant aan 
Resident Tydeman de gast te willen 
inleiden bij het publiek. Wij laten de 
,,Preanger Bode" hierover wat vertel
len. 

De Resident spreekt 
,,De heer Tydeman treedt naar 

voren en ver klaart, hoe het hem als 
ambtenaar der regeering en vriend van 
het Leger een genoegen is, de Generaal 
welkom te heeten ; hoe haar bezoek 
een groote eer voor het land is en het 
hem persoonlijk een groote voldoening 
beteekent, haar te ontmoeten. Spr. 
hoopt dat het bezoek aan dit land ook 
voor de Generaal een groote voldoening 
moge zijn en een vreugde bij het zien 
van de werken der officieren van het 
Leger. 

Verder wijst hij erop, hoe het Leger 
een zeer belangrijke plaats in onze sa
menleving inneemt en hoe het na 42 
jaren, na een klein, eenvoudig begin, 
is uitgegroeid tot een organisatie over 
den geheelen archipel, die haar werk 
uitstrekt tot alle takken van het leven. 

Nog een woord van hulde wijdt de 
spreker aan Kommandant De Groot, 
en noemt het een voorrecht, het 
hoofd dezer wereldorganisatie in te 
leiden. Het leven van Generaal Booth 
is zoo merkwaardig, haar loopbaan. 
zoo schitterend, idat haar naam over de 
geheele wereld bekend is. 

De Generaal spreekt. 
Hierop treedt de Generaal naar vo

ren, sterk, als wogen haar niet de lange 
reis, de inspannende dagen hier in 
Indie reeds doorgebracht. Met krach
tige stem spree kt zij, en naast haar 
staat Adjudant Pa 1 s tr a die vertaalt. 

Vurig en krachtig spreekt de Gene
raal, controleert zelfs het u~tstekende 
werk van den vertaler, ook daarvan 
ontglipt haar geen woord. 

Eerst staat zij stil bij het warme 
welkom, dat haar hier in Indie is ge
wijd, zich richtend tot den resident, 
den Kommandant en haar ,,dear 
friends" in de zaal en verklaart, hoe 
de ondervonden hartelijkheid haar in 
de komende jaren nog zal bemoedigen. 
Wat ·de resident gezegd heeft, zal niet 
alleen allen bijblijven, maar door de 
83 bladen van het Leger over de gan
sche wereld worden bekend gemaakt." 

* ** 
In haar lezing wijdt de Generaal al

lereerst enkele woorden aan haar va
der, den Stichter van ons Leger. Zij 
vertelt, hoe zij getracht heeft zijn voet
stappen te drukken en zegt dan o.a. : 

,,Van mijn prille jeugd af heb ik ge
tracht, te zijn als hij, de armen te be
minnen zooals hij, offers te brengen 
zooals hij. Ik heb mijzelf willen over
geven voor het heil der wereld zooqls 
hij, den Reiland te volgen even stipt 
als hij, opdat ik ook waardig gevonden 
worde, een plaats in te nemen als hij. 
Daarom ben ik dankbaar dat ik van
avond met zijn naam heb kunnen ko
men, met den naam van Booth. Dat 
heeft veel strijd gekost, maar ik heb 
vastgehouden aan mijn naam," waar
op hartelijk applaus volgt. Daarop be
gint de eigenlijke Lezing, aangekon-

digd als ,,The Stride of God" (Schre
den Gods) en zij geeft deze aan de 
hand van het woord van Victor Hugo : 
,,Vooruitgang is een schrede Gods". 
Wij laten een overzicht van deze lezing 
volgen, om de vele lezers van onze 
Str~jdkreet, die niet het voorrecht had
den de Generaal te hooren, toch iets 
te laten meegenieten. (Pagina 6). 

Zonder eenig teeken van vermoeid
heid te geven, heeft de Generaal mee1· 
clan 5 kwartier gesproken, krachtig, 
overtuigend, met fijnen humor en geen 
oogenblik is de aandacht verflauwd. 
Door lang en hartelijk applaus geeft 
deze groote, gemengde vergadering 
blijk van haar syrnpathie, waarop d e 
Generaal met een ,,Dank U zeer" ant
woordt. 

Zeer toepasselijk werd nu het be
kende lied gezongen, ,,Grijp toch de 
kansen, door God U gegeven." Daarop 
wordt met dankgebed door den Chef
secretaris gesloten. Tot slot zingt de 
gansche ver:gadering nog het nationale 

· volkslied, waarop deze bijeenkomst 
geeindigd is. 

Het was een bijzondere avond ge
weest, die niet licht vergeten z3l 
word en. 

BATAVIA 
,,Wij werken voor de lijden
de menschheid, omdat wij 
haar liefhe"lben. Wij bren
gen Christus vanuit den 
hemel tot in de donkerste 
krotten." 

Ons devies is : Anderen. 
Op Donderdagmorgen vertrok de 

Generaal met haar staf vanuit Ban
doeng per auto naar Buitenzorg, waar 
haar door Zijne Excellentie Jhr. Mr. 
A. W. L. Tjarda van Starkenborgh 
Stachouwer een lunch ten paleize was 
aangeboden. Ook Lt. Commissioner 
Griffith en Kommandant en mevrouw 
De Groot namen hieraan deel. De 
Generaal onderhield zich met Zijne 
Excellentie over den Legerarbeid in 
deze gewesten, en de Landvoogd stelde 
bijzonder veel belang in het maatschap
pelijk werk, dat door onze organisatie 
verricht wordt. Mevrouw Tjarda van 
Starkenborgh Stachouwer was een 
charmante gastvrouw en gaf verder 
van haar belangstelling blijk door het 
bijwonen van de lezing des avonds in 
Batavia. 

S T R IJ :C 

,,DE SC · RE 
GENERAAL EVANGELINE 

Machtige scharen 
eerste· divisie, Generaal-majoor A. G. 
van Tricht ; de resident van Batavia, 
de regent van Batavia, de voorz1tter 
van het Protestantsch kerkbestum 
Dr. N. A. C. Slotemaker de Bru!ne er> 
verder verscheidene Volksraadsleden 
en hoofdambtenaren en kopstukken uit 
de kringen van handel, bankwezen en 
scheepvaart. 

Ook hier heette de Kommandant 
alle aanwezigen welkom en dank
te allen voor hun tegenwoordigheid in 
deze Lezing. Zich tot de Generaal 
wendend, memoreerde hij de groote 
hulp immerweer door de vele Leger
vrienden van Batavia geschonken aan 
onzen arbeid. Toen gaf de Komman
dant het woord aan den ,,chairman" 
van dien avond. 

Het ,,Nieuws van den Dag" vertelt 
hierover het volgende. 

Gouverneur Van der Hoek 
leidt de Generaal in. 

Hierop besteeg de Gouverneur van 
West-Java, de heer L. G. C. A . van 
der Hoek het podium, teneinde de Ge
neraal in te leiden. 

Spreker zeide dit een gemakkelijke 
en zeer aangename taak te achten. 

Het Leger ides Heils, dat zich uit
stekend aanpast aan de speciale be
hoeften van dit land, verdient een 
eereplaats in de rij der organisaties, 
welke er hun werk van maken, den 
maatschappelijken nood te helpen 
lenigen. 

Welk een groote eer was het dus, 
de Internationale Leidster van eer. 
organisatie, die over de geheek 
wereld haar vertakkingen heeft, en 
overal zooveel nobel menschlievenid 
werk verricht, in Indie's hoofdstad te 
mogen verwelkomen. 

W anneer -wij den naam van Evan
gelme Booth uitspreke 1, 'a i · · 1ken 
we meteen aan haar illusteren vader, 
den stichter van deze wereldorgani
satie, die aan zijn dochter zulk een 
schitterende hulp heeft gehad. 

Wij zeggen dan ook niets te veel, 
wanneer we verklaren: Hier staat een 
groot dochter van een groot vader. 

)= 

De schare in het ,,City-Theater" te Batavia. 

Het nieuws over de Lezing en het 
welkom in Bandoeng had zich reeds 
verspreid en de grootere zaal van het 
,,City-theater", die en.kele dagen tevo
ren gehuurd moest worden vanwege de 
vele aanvragen, was meer dan vol. 

Wie ei· waren. 
Op de voorste rij zaten: mevrouw 

Tjarda van Starkenborgh Stachouwer ; 
de vice president van den Raad van 
N ederl.-Indi€1 C. van den Bussche 
en de leden : Prof. Dr. R. A. Hoesein 
Djajadiningrat, Dr. F. H. Visman , 
Mr. Dr. G. G. van Buttingha Wichers; 
de departementsdirecteuren Mr. G. H. 
C. Hart, Dr. A. D . A. de Kat Angelino 
en Mr. K. I. J. Enthoven. Verder de 
Gouverneur van West-Java L. G. C. A. 
van der Hoek ; de commandant der 

Haar organisatie-talent, haar vele 
composities van muziek en zang, haar 
heldere kijk op het leven en haar be
wonderenswaardige opofferingsgezind
heid en menschenliefde, stempelen 
Evangeline Booth tot een der grootste 
vrouwen van dezen tijd. 

Hierop richtte de Gouverneur zicl~ 
in het Engelsch tot Miss Booth die hij 
hartelijk welkom heette." 

* 
V oorda t de Generaal haar Lezing 

begon, was er even een aardig inter
mezzo. E-en aantal kleuters van onf 
Kinderhuis kwam heel parmaniig ' 
naar voren gestapt, de kleinste met een (' 
grooten bos bloemen, dien ze de Gen ~ 
raal zoo gauw mogelijk in de hande 
probeerde te ,,stoppen". Met groot• 



'R EE T 

EN GO S" 
BOOTH houdt een Lezing 

Groot enthousiasme 
ver baasde oogen zag ze daarna om zich 
h een. 

Daarop zongen de kleintjes een koor. 
De Generaal vond in dit groepje kin

.deren een gereede aanleiding om alle 
aanwezigen nogeens te danken voor 
alles, wat zij de jaren door voor het 
L eger in Ned. In die gedaan hadden en 
waardoor zij hadden meegeh olpen deze 
~n vele honderden kleinen meer, t e 
verzorgen en op te voed en. 

Toen defileerde een groep Celebes
Kadetten voor 1de Generaal in hun op
vallende Toradja-boomschorskleeding. 

Zij vertegenwoordigden h et zen
dingswerk in Midden-Celebes en na
men na hun groet een plaats terzijde 
op het podium in. 

Direct daarop kwam de Generaal 
aan het woord, met uifbundig gejuich 
begroet. Ook nu was er intense belang
stelling en hield de Generaal haar ge
hoor meer clan 11/z uur geboeid door 
haar machtige toespraak, die hoewe1 
volgens hetzelf de thema als in Ban
doeng, toch weer met nieuwe gedach
ten was verrijkt. De toehoorders waren 
er geheel ,,in" en reageerden bij elke 
zich voordoende gelegenheid met een 
warm, f;pontaan applaus. Er waren mo
menten om nooit te vergeten, als de 
Generaal sprak over het verheven 
ioel van onze ·organisatie en de mach
tige liefde Gods, die nirnmer vergaat, 
zooals in de Lezing zelve kan gelezen 
worden. 

De pakkende illustraties, waarmede 
de Generaal haar toespraak verluchtte, 
zullen zeker medehelpen het gespro
!tene nog lang in herinnering te be
waren. 

Na het zingen van den slotzang 
en dankgebed door den Komman
:J.ant was deze bijzondere avond ook 
voor Batavia voei.rl>"j . 

SOERABAJA 
Als ge een heilssoldaat ziet, 
zeg dan bij uzelf : ,,Daar 
gaat een reddingsboot." 

Op Maandag 1 Februari des morgens 
om 11.29 arriveerde de Generaal aan 

D e zaal van het ,,Kunstk:ringhuis" 
was stampvol. Een 800 menschen in 
de zaal, een 300 officieren en heilssol
daten hadden op het podium plaatsge
nomen. Een groote groep van Malang 
zat op de galerij. D e stafmuziek, die 
zich op deze tournee zoo dapper ge
weerd h eeft, gaf enkele nummers ten 
beste en h et was velen in de zaal te 
zien , dat hier van reeds genoten werd. 

Onder de hooge bezoekers, die wij 
dezen avond moch ten verwelk::imen 
w aren de G ou verneur van Oost-Java 
Ch. 0. van der P las, de resident van 
Soerabaja, Mr. M. F. Winkler, de resi
d ent t.b . H. J. Sonneveldt , de burge
meester van Soerabaja, Mr. W. A . H. 
Fuchter, de regent van Soerabaja Ra
d en Adipati Ario S oeriowinoto, de 
Marine commandant, Kapitein t er zee 
R. P. van de W etering, bijgenaamd d e 
Rooy en de vertegenwoordiger van 
den plaatselijk MiJitair Commandant. 
Op het podium trok een groot bloem
stuk de aandacht, dat gezonden w as 
door den oudsten lepra-patient van Se
maroeng, die reeds sedert jaren Ser
geant-majoor van het Legercorps 
aldaar is. Zelf niet in de gelegenheid 
zijn Generaal te zien, zond hij haar 
bloemen ! Na de gebruikelijke opening 
en het woord van welkom door den 
Kommandant was de introductie van 
on:ze internationale leidster aan den 
Gouverneur van Oost-Java. 

Gouverneur Van der Plas spreekt. 

Deze begon zijn toespraak met 
te zeggen, dat ieder zeker het werk 
van zelfverloochening kent, dat het 
Leger des Heils over de geheele wereld 
verricht, doch dat wellicht niet bij al
len hekend was, wat werkelijk in Ned. 
Indie gedaan werd. Daarom gaf hij 
een kort resume van dien arbeid. 
Verder sprak hij over den arheid op 
Semaroeng, de lepra-kolonie hij Soe
ra baja en noemde ook de krachtige, 
bekwame leiding van onzen Komman
dant in deze groote taak in Ned. Indie. 
. ;:i rop ri<'htte hi.j zich in een korte 
Engelsche toespraak tot de Generaal, 
haar verzekerend, <lat het den inwo
ners van Soerabaja een groote vreugde 
was haar als internationale leidster 
van het Leger des Heils te verwel
komen." 

Nu trad de Generaal naar voren om 
voor deze welwillende woorden te dan-

A f scheidswoord 
Ik hen dankhaar voor de gelegen

heid, mij door de N.I.R.O.M. gehoden, 
om, kort voor mijn vertrek, nogmaals 
een poging te kunnen doen de hevol
king van Nederlandsch-Indie dank te 
zeggen voor hetgeen zij gedaan heeft 
om mijn bezoek aangenaam te maken 
en in mijn herinnering te doen voort
leven. 

Niet slechts hebt U mij c;mtvangen 
met die hoffelijkheid, waarvoor de 
Nederlanders hekend staan, en dat 
niet alleen ter wille van de gezegende 
diensten, verricht door de organisa tie, 
welke ik mag vertegenwoordigen, 
maar, met alle middelen, welke tot 
Uwe heschikking staan, hebt U mij 
persoonlijk Uw ,,goodwill" en harte
lijke belangst !ling betoond. 

Ik zou ondankhaar zijn zoo ik niet 
besefte, dat Uwe gebeden in vervulling 
gegaan zijn, terwijl ik in Uw midden 
was. Inderdaad, God is goed voor ons 
allen geweest ; Hij heeft mij een zegen 
voor U, en U een zegen voor mij wil
len maken. De hezieling, uitgaande van 
Uw opgewekte gezichten, Uw klank
rijke stemmen, zullen mij in de komen
de jaren 'bijblijven, en zullen steeds 
opnieuw mijn hart bemoedigen in de 
dagen van hevigen strij d , waardoor de 
banden, welke ons nu reeds binden, 
nog nauwer aangehaald zullen warden. 

* ** De geschiedenis van Nederlandsch-
Indie en zijn volkeren heeft mij steeds 
bekoord. Zij gewaagt van romantisch 
streven en welslagen, dat de pols snel
ler doet kloppen, en van den groei 
van idealen 'Van gerechtigheid en ver
antwoordelijk burgerschap, welke een 
nog grootschere toekomst heloven. 

Op het podium te Batavia. 

Het geeft mij de grootste voldoening, 
dat het Leger des Heils erkend wordt 
als een organisatie, welke belangrijk 
heeft hijgedragen tot den vooruitgang 
dezer Kolonien ; dit is een spoorslag 
voor onze zendelingen en maatschap
pelijke werkers over de'geheele wereld. 
· Mijn bemi.nde vader, William Booth, 
de Stichter van het Leger des Heils, 
had de bevolking van Nederlandsch
Indie lief, en velen van hen, tot wie 
ik spreek, zullen zich met mij zijn 
diepe belangstelling voor den zwaren 
strijd van de werkende klasse en de 
armsten, en zijn'. arheid voor het heil 

het station Passar Toeri en werd daar 
verwelkomd door den resident t. h. 
H. J. Sonneveldt, die haar toesprak 
en welkom heette namens den Gouver
neur van Oost-Java. 

Bij den ingang van bet perron ston
den de verpleegsters van het ,,William 
Booth"-ziekenhuis opgesteld, terwijl 
het dochtertje van de Adjudants 
Mepham een tbouquet ·hloemen aan
bood. Een eerepoort van palmen was 
aangebracht en zoo schreed de Gene
raal naar de auto, waar zij, staande op 
de treeplank, de velen die gekomen 
waren om haar te verwelkomen, een 
woord van dank zeide voor de harte
lijke ontvangst en de verzekering gaf, 
dat zijzelf zeer veel van dit bezoek 
verwachtte." 

ken. Zij werd met uithundig gejuich 
begroet. Spoedig had zij ook deze 
groote schare geheel onder beslag. Zij 
was zich bewust van het feit, <lat dit 
haar laatste avond was en zoo moge
lijk nog met grooter overtuiging, met 
dieperen ernst en fijner humor hoeide 
zij haar gehoor van begin tot einde. 
Geen moment waren de blikken van 
haar afgewend en dikwijls nog voordat 
Adjudant Palstra - de uitnemende 
vertaler, die zeker een extra pluimpje 
verdient - het gesprokene kon over
brengen, klonk bet applaus op. 

De Generaal voelde haar puhliek 
aan en besloot tot een algeheele toe
wijding aan de groote zaak des Hee
ren van allen, die 1daarin deel wilden 
nemen. (Vervolg pag. 8 kol. 4). 

· van de zielen der menschen herin
neren. 

Vanaf den leeftijd van ee·n jong 
meisje heh ik er naar gestreefd in zijn 
voetstappen te volgen, heb ik mijn 
leven vrijelijk gewijd aan het groot
sche doel van het Leger des Heils, en 
heh ik gepoogd het volk met alle toe
wijding te dienen, een zorgvuldige stu
die makende van de economische, 
philosophische en wetenschappelijke 
vraagstukken, waarvoor wij ons in 
ons werk dagelijks ge;:>laatst zien. 
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door de Radio. 
Mijn lieve vrienden, gij , die van

morgen naar mijn woorden luistert, ik 
zou U willen zeggen, dat de liefde 
Gods, zooals wij haar ontvangen heb
ben, alle verschillen bedekt. In mijn 
wereld-omvattende veldtochten heh 
ik gevonden, dat, onafhankelijk van 
geloofshelijdenis, nationaliteit, igeerfde 
tradities en eeuwen-pude gewoonten · 
het Verhaal van het Kruis het zelfde 
beroep doet op degenen, die de belang
rijkste posities van bestuur en macht 
bekleeden, als tot hen, die verkeeren 
in de onderste lagen van menschelijk 
gebrek. 

Het Christendom heeft getriumfeerd, 
en zijn vruchten getoond in ieder land 
en onder ieder volk op den aardbol. 
Zijn resultaten zijn steeds dezelfde : 
deugdzaamheid, maatschappelijke orde, 
voorspoed en zegen. De opheffing en 
verbetering van het leven van den 
mensch zijn de algemeene, en uitslui
tende erfenis van hen, die het Evan
gelie aannemen. 

** * 
Welke tak van Leger des Heils

ar•beid ook beschouwd worde of het 
die is onder de leprozen va'n Java, 
Hawal en Britsch-Indie, of onder de 
kindertjes van lepreuze ouders in 
Japan, of onder de verwaarloosde 
jeugd van Australie, of onder de in
boorlingen van dat land, of het werk 
op het eiland, dat gehezigd wordt voor 
de verzorging en genezing van drank
zuchtigen in Nieuw-Zeeland, of i n onze 
talrijke scholen en ziekenhuizen, het 
is mijn ervaring, dat de publieke opi
nie alle aanmoediging gegev en heeft 
aan het werk van het Leger des Heils. 

Wij , heilssoldaten, hebben ervaren 
dat het over de geheele wereld moge
lijk is, menschelijke krachten geeste
lijke idealen te doen dienen. Onze 
godsdienst is niet slechts een gevoel; 
hij hestaat niet slechts uit het zingen 
van liederen, of zelfs uit het bidden 
van gebeden alleen. Onze godsdienst 
vindt uiting in de gewone dingen des 
levens. Hij neemt den vorm aan van 
practisch en bekwaam medelijden bij 
iedere phase van menschelijken nood. 
Wij leeren ons volk dat, willen zij ware 
volgelingen van J ezus Christus zijn, 
hun liefae voor Hem uitdrukking moet 
vinden in liefde voor den mensch. 
Want ons evangelie is in Bloed ge
schreven, en het luidt : Dienen -
Opoffering - en Broederschap. 

Op dezen godsdienst hebben wij het 
machtige gehouw van het Leger des 
Heils opgetrokken. En hij , die bouwt 
met krachten, welke tot den gods
dienst behooren, bouwt hooger en 
meer duurzaam dan ieder antler. 

(Vervolg pag. 6. kol. 1). 
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(Vervolg van pag. 5). 
Moge ik hier mijn diepen en bijzon

deren dank betuigen aan het groote 
heir gewaardeerde vrienden van het 
Leger des Heils, die, met hun tijd, geld 
en invloed, geholpen hebben de drin
gend noodige fondsen voor ons werk 
te verkrijgen. Hun vertrouwen bezielt 
mij telkens opnieuw, doet ons alle 
krachten inspannen om te bewijzen 
dat wij het vertrouwen, op zoo edel
moedige wijze in ons gesteld, waard 
zijn. 

Mijn lange reis te land en over zee 
heeft mijn overtuiging opnieuw beves
tigd, dat wij in een hongerige wereld 
leven. Een wereld, welke hongert naar 
God en naar vrede. 

De natien hebben een onverholen 
afschuw van den oorlog. Geen woor
den zijn sterk genoeg om de angsten 
te beschrijven, waardoor de harten 
der menschen verscheurd warden, 
wanneer slechts de wreede mogelijk
heid er van genoemd wordt. 

Zoowel in Nederl.-Indie, Britsch
Indie als in Europa, Amerika, Austra
lie en Nieuw-Zeeland, stijgen dagelijks 
uit millioenen harten vurige gebeden 
op tot het bestendigen van den vrede. 
Mogen zij, die hooge posities beklee
den, tot God opzien om van Hem 
goddelijken moed te ontvangen ! 
Mo gen zij van Jehovah goddelij'.ke 
kracht verwachten ! Mogen zij opzien 
tot het Eeuwige V erstand en Hart en 
van Hem goddelijke wijsheid verwach
ten ! 

Het vertrek naar Priok. 

De Generaal op het punt voor het laatst 
in de ,,Dodge" te stappen, welke haar door 
de ,,Velodrome" zoo welwillend voor deze 
gansche tournee was afgestaan. 

Ik had de vreugde om enkele jaren 
geleden drie dagen in Zwitserland 
door te brengen en voor het eerst 
aanschouwde ik de heerlijkheid en de 
majesteit van de Alpen. Toen ik mijn 
oogen opb.ief naar die met sneeuw 
bedekte toppen, bemerkte ik, dat niet 
de op zichzelf staande bergpiek, waar
mede de Jungfrau haar lieflijk hoofd 
tegen den hemel afteekende, den diep
sten indruk op mij maakte, maar wel 
de geweldige afmetingen van den ge
heelen keten van bergen. 

Ik werd diep ontroerd, toen ik mijn 
blik liet gaan over hun machtige 
schouders, zich omhoog heffend door 
gemeenschappelijke kracht, zich ba
dende in het licht, dat van elkanders 
met zonlicht overtogen aanschijn weer
kaatste ; hun golvende structuur, 
waardoor het scheen alsof zij op elkan
der leunden en steunden. 

Die aanblik zal nooit uit mijn ge
heugen weggewischt warden. 

Zoo behoort het te zijn met de 
Christelijke Kerk. Wij zijn als een 
bergketen. Wij moeten ons aaneen
sluiten, licht weerkaatsen op elkaar, 
tot meerdere glorie van het geheel. 
Wij allen moeten elkander bijstaan, 
schouder aan schouder, en. de wereld 
een grooten bergketen toonen van 
gerechtigheid en waarheid, gekleed in 
den sneeuw-witten mantel van de 
,,Heiligheid des Heeren". Pag. 7 kol. 4. 

S T ... R IJ D K R E E T 

DE LEZING 
Een overzicht van wat de Generaal vertelde 
in haar toespraak in de hoofdplaatsen. 

Als Kerstkind geboren. 
,,Ik hen op Kerstdag geboren en het 

schijnt, dat ik de liefde in mijn hart 
heh voor allen, die vermoeid zijn naar 
lichaam en geest, die zwerven, die 
dakloos, ellendig en gebrekkig zijn, die 
gevallen zijn o zoo diep, die wonen in 
de vuilste krotten, riolen en onder 
bruggen in Londen en andere wereld
steden. 

En daarvoor ben ik innig dankbaar 
jegens God, Die mij deze groote gave 
heeft geschonken, Die het mij daar
door mogelijk heeft gemaakt, mijn deel· 
bij te dragen, ter leniging van den bit
teren nood van honderdduizenden lij
dende medemenschen. 

Dit heeft strijd gekost, zwaren strijd. 

Doet Uw deel ! 

,,Het moet beginnen bij de kinderen, 
zij allen moeten ook hun deel bijdra
gen, op school, op de speelplaats, bij 
hun ouders, waar zij ook zijn en wie 
hun ouders ook mogen zijn. Gij allen 
doet Uw deel aan dit eene groote werk: 
de smarten van de lijdende mensch
heid te verzachten, hun die het in deze 
wereld vaak zoo ontzettend moeilijk 
hebben, het leven te vergemakkelij
ken, te veraangenamen. 

Zoo gaat het Leger verder, dag in 
dag uit, met vreugde in het hart, met 
lof op de lippen, op alle plaatsen waar 
veel schaduw is, waar het in de harten 
der menschen het donkerst is. 

Gehoond, bespot, verdacht De reden van den snellen groei. 
gemaakt. ,,Er is mij zoo dikwijls gevraagd : 

Onge veer een goede halve eeuw' ge- ,, Wat is to ch het geheim, wat is de 
leden was het Leger des Heils nog in reden van den snellen groei van het 
zijn kinderschoenen. Toen lachte men Leger des Heils ?" 
om mijn vader en noemde hem een ,,J a, wat is die reden, wij zijn toch 
droomer. De intellectueelen begrepen alien maar uit de massa der volkeren 
niet, hoe een jong dominee der Me- voortgekomen, wij genoten geen pro
thodisten zijn toekomst zoo kon weg- tectie, integendeel, wat is de reden dat 
werpen om links en rechts in de onze vlag, onze wondermooie vlag 
straten en sloppen der wereldstad wappert in 93 verschillende landen, dat 
Londen het Evangelie te gaan predi- onze organen in 87 verschillende talen 
ken aan armen, aan dronkaards en het worden verspreid ?" 
uitvaagsel der maatschappij. Welk een ,,Ik wil U die reden als volgt om-
dwaasheid. Maar niettegenstaande te- schrijven : 
genkanting, hoon en smaad ging hij lo. De diepgevoelde overtuiging van 
zijn weg en in een halve eeuw heeft alle menschen, dat Christus voor de 
zijn droom zich bewaarheid en heeft wereld is en de wereld voor Christus. 
de kleine beweging van 50 jaar geleden 2o. Dat gedurende meer dan 50 jaren 
een groote vlucht genomen. Uit een de beste harten en de intelligentste 
kleine groep van gewezen dronkaards koppen bestudeeren, hoe zij ons ge
en drenkelingen der maatschappij is loofsbeginsel kunnen toepassen op het 
een Leger gegroeid, welks stappen leven van alien dag. 
over de geheele wereld worden ge- Het zijn de vraagstu'kken waarvoor 
hoord. Volken en rassen strijden on- de Regeeringen aller landen zich ge
der een vlag. In 93 landen en kolonien, plaatst zien, het zijn de vraagstukken, 
in bijna 90 talen wordt de groote welke door de wetteloozen, d on luk
Liefde van Christus voor de mensch- kigen, de tuchtloozen worden naar vo
heid verkondigd. In deze dagen van ren gebracht. 
storm en moeite, dagen van gierigheid Mijn vader gevoelde, dat een gods
en haat, in deze dagen van oorlogs- dienst, die niet wordt toegepast op het 
geruchten vormt de eenvoudige orga- dagelijksch leven geen waarde heeft. 
nisatie van het Leger des Heils een Hij paste zijn geloofsbeginsel toe op 
eenheid; onder de vlag van het Leger dit alledaagsche !even, zooals wij die 
zijn de Chineezen en Japanners en geheime kracht, de electriciteit, welke 
Franschen en Duitschers broeders in de sfeer aanwezig is, aanwenden 
( Applaus.) voor alle mogelijke comfort en waar-
~~ ............... ~~ .,-..,.~ ""~~ .......... ~--- ---~~ ~~ 

I DE RECHTEN DER~ VROUW I 
door de Nationaal Gezinsbond-Secretaresse 

mevr. Ltn.-Kolonel RIDSDEL. 
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E R zijn de laatste jaren heel wat 
pennen in beweging gebracht en 
vele redenaars hebben hun talent 

geb:ruikt om de mannen te overtuigen, 
dat er voor de vrouw gelijke rechten 
behoorcn te zijn als voor den man. 

Zeker is het een verblijdend ver
schijnsel, dat de vrouw meer ,,meege
teld" wordt op allerlei gebied en dat 
zij haar invloed kan doen gelden op 
velerlei wijze, wat de samenlevir.g ten 
goede komt. 

Het is echter niet de bedoeling, om 
hier een uitleg te geven, of een plei
dooi te houden voor het al of niet toe
kennen van kiesrecht voor vrouwen 
b.v. Er zijn vele geleerde en geletter
de menschen, die zich daarmee bezig 
houden en men moet hun energie en 
onvermoeid streven bewonderen. 

Toch heeft de vrouw veel rechten, 
die zij zich kan toeei.genen, zonder dat 
deze ,,zwart op wit" zijn aangegeven, 
en onze Gezinsbond beoogt vooral 
hierop de aandacht te vestigen. 

Was het niet Napoleon die zeide: 
,,De hand die de wieg beweegt, regeert 
de wereld". Het huisgezin is een klein 
wereldje op zichzelf, als daar orde en 
netheid heerscht, men de tering naar 
de nering weet te zetten, als daar 
ouderlijk gezag wordt erkend en geeer
biedigd, gehoorzaamheid aan de voor
geschreven wetten wordt geleerd; clan 
is men zeker op den goeden weg om 
een beteren toestand te scheppen. 

En laat toch boven dit alles ,,het Fa
miliealtaar" niet vergeten worden. 
Klinkt het woord ,,Altaar" u misschien 
wat vreemd in de ooren? Neen, wij 
bedoelen niet een rijk met goud, kun
stig borduurwerk en bloemen versierd 
Altaar, doch de plaats waar wij ,,als 
een familie", samenkomen om Gods 
W oord te lezen, en onze handen en 
harten op te heffen tot den Schepper 
aller dingen. 

De Psalmist zegt het zoo schoon : 
,,Mijn gebed worde gesteld als een 
reukwerk voor Uw aangezicht, de op
heffing mijner handen als het avond
offer." Zie dat plekje, rondom de tafel 
misschien, wordt ons heilig. 
En onze kinderen zullen de innerlijke 
aantrekking daarvan nimmer ver liezen. 

Och, laat ans toch maar blijven bij 
de gewone dagelijks terugkeerende 
plichten en deze trouw en met liefde 
vervullen, in ons eigen gezin, of <lat 
van anderen. 
De rechten der vrouw ? Heilig zijn ze 

en velen, 
Het recht om met and'ren de droef

heid te deelen, 
Het recht om te troosten, waar smart 

is en pijn, 
• Het recht om te zeeg'nen, waar and'ren 

vervloeken, 
Om wonden te heelen, verloor'nen te 

zoeken, 
En altijd voor allen, het alles te zijn. 
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door de meest afgezonderde mensch in 
enkele seconden tijds via de aether 
golven contact met de beschaafde we
reld kan hebben; zoo is daar ook een 
andere kracht, van Goddelijken oor
sprong een kracht die sterkt en staalt 
en haat in lief de omzet, Christus .. .. . . 

,,Het is, zooals mijn vader het uit
drukte, Christus uit de hoogste Heme
len omlaag brengen tot in de diepste 
en zwartste riolen waar menschen 
wonen, tot in de vuilste plaatsen des 
verderfs. 

,,Christus naar beneden brengen, 
Die lichten ontsteekt in de harten der 
menschen, welke nooit gedoofd war
den". 

De mensch is hoofddoel. 
Dat is het doel ; er is geen mensch 

zoo diep gevallen, geen mensch zoo 
slecht of er is altijd in hem die Godde
lijke vonk terug te vinden. 

De mensch mag naar lichaam en ziel 
nog zoo geknakt en gebogen zijn, in 
de grauwe asch van dat overblijfsei 
gloeit altijd nog dat eene, <lat hem tot 
mensch stempelt, het mooiste schepsel 
Gods. 

Het is onze taak die vonk op te hef
f en tot zijn Schepper. 

Zoo zegt het ook de bijbel : ,,Hij zal 
de brokstukken weer opbouwen. 

Hij zal de stroomen doen vloeien in 
de woestijn en de woestijn tot een 
vruchtbaren tuin herscheppen." 

,, Wij beseffen ten voile hoe noodig 
het is, bruggen te bouwen, wouden te 
beschermen, in de steden de ondexne
mingslust aan te wakkeren, doch het 
is beter, dat de rivieren droog loopen, 
dat de sterren worden uitgedoofd, dan 
dat de mensch verloren zou gaan. 

De mensch, het mooiste schepsel 
Gods, het meesterwerk Gods; zijn 
grootte kan met geen maat gemeten 
warden, hij staat daar als verbindings
schakel tusschen twee eeuwigheden. 

Sterren vallen, hij zal er getuige van 
zijn, werelden gaan in vlammen op, hij 
zal het aanschouwen, de aarde zal zijn 
voetbank zijn, de hemelen zijn ~roon-

plaats. 

Op Boegangan. 

Een groot leider heeft eens gezegd : 
Geef mij den mensch die het meest 
hopeloos is en het Leger des Heils zal 
nog hoop voor hem 'hebben. 

En dat is van het Leger geen plicht, 
geen kwestie van doen, welke ons door 
de stem van ons geweten wordt opge
legd, geen ,,commercial enterprise", 
het is ons !even, ons hartebloed, onze 
harts lag : Lief de voor den Mensch. 

Het gaat om het leven van den 
medemensch ; zelf te blijven leven en 
anderen te laten sterven beteekent een 
eeuwige dood ; te sterven opdat an· 
deren leven beteekent eeuwig leven. 

Wij zijn als een reddingsgordel, drij
vend op huizenhooge golven tijdeJJ.S 
een schipbreuk, als een ladder tegen 
een brandend huis, als een schuilplaats 
voor getrapten en verdrukten. 

Wij zijn niet groot, gemeten naar de 
maat van wercldsche grootheid, het ge
heim van onzen groei ligt in onze do~l
stelling, in ons werk, dit zeg ik V m 
alle nederigheid, in allen eenvoud. 

Wij onderwijzen onze menschen, dat 
niets wordt verkregen zonder opoffe
ring, voor alles is op offering noodig, hoe 
grooter, hoe machtiger de doelstelling 
des te grooter de opoff eringen, wel~e 
men zich heeft te getroosten om die 
te verwezenlijken. (pag. 7 kol. 4). 
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de Kapiteins l\fuskee van Pelantoengan. Mo
ge de kleine J ozephus Hans opgroeien tot eer 
van God en tot vreugde van zijn ouders ! 

DANK U! 

Gehuwd: ~· 
Maart 1937. 

Het is ons een behcefte langs dezen weg 
nogeens onze erkentelijkheid uit te spreken 
voor al de faciliteiten, ondervonden in ver
band met het bezoek van de Generaal. 

Luitenant Petroes Telaoembanoea, op 22 
October 1931 vanuit Batavia II in opleiding 

gekomen, met 
Luitenant Naomi Lomboan, op 22. October· . 

1931 vanuit Tanggoeng in opleiding ge-

komen, 
te Magelang, op 17 Februari 1937. 

Luitenant Theodoor Sihono, op 2 October 
1933 vanuit Semarang in opleiding geko

men, met 
Luitenant Opi, op 24 September 1930 van

uit Djokja in opleiding gekomen, 
te Krengseng, op 24 Februari 1937. 

Bevorderd. 

Kdt. Luitenant L. Leimena bevorderd tot 
Lui tenant. 

Overplaatsingen : 

Majoor E. Brandt * Divisie Officier Midden
Celebes Divisie. 

Majoor E. Ingham (In bevel) tijdelijk Garoet 
Rusthuis en ,,Avondzon". 

Majoor A. Roemers, Poeloe si Tjanang. . 
Adjudant S. Cullen (2de in bevel) Batavia 

Meisjeshuis. 
Adjudant H. Hamerling (In bevel), Ban

doeng Kinderhuis. 
Adjudant M. A. Lorier * (In bevel). Poeloe 

si Tjanang. 
Adjudant R. Oechsle, Soerabaja Kliniek:· 
Adjudant D. Ramaker* naar Hoofdkwartier. 
Kapitein P. Helmhout (In bevel), Militair-

Tehuis Tarakan. 
Kapitein H. Hondelink * (In bevel), Ban-

doer.g II. . . . . 
Kapitein Jatimin naar DJOkJa, Mil. Tehu1s 

en korps. 
Kapitein Chr. Kappers (Ass.) Semarang I. 
Kapitein H. Gringhuis, Makassar. 
Kapitein S. Lohne, Toeren. . . 
Kapitein E. C. LopuLisa (Kass1er, M1dden-

Celebes Divisie. 
Luitenant E. Lanawaang, Manado I. 
Luitenant E. Pangalita, Boegangan. 
Luitenant H. Soeting, Bandoeng Polikliniek. 
Kdt. Luitenant H. Visker, Pelantoengan. 

Bevordering en aanstellingen der kadetten. 

Kdt. Luitenant C. Adam r.aar Paloe ( 'lid
den-Cel.) Assistente. 

Kdt. Luitenant B. Bambaroe naar Malino 
(Midden-Cel.) Assistent. 

Kdt. Luitenant J. A. Corputty naar Hoofd
kwartier Assistent. 

Kdt. Luitenant A. Derek naar Kakas 
Manado) Assistent. ' 

Kdt. Luitenant R. de Fretes naar Poerwo
redjo Assistent. 

Kdt. Luitenant M. J. Gabriel naar Solo As
sistent. 

Kdt. Luitenant I. Hendrik naar Boegangan 
Assistent. 

Kdt. Luitenant Karsih naar Ooglijdershospi-
taal Assistent. 

Kdt. Luitenant A. Kalangi naar Kalawara 
kolonie Assistent. 

Kdt. Luitenant J. Kanasi naar Kasijan As
sistent. 

Kdt. Luitenant L. Lamatanda naar Sibelaja 
(Midden-Cel.) Assistent. 

Kdt. Luitenant B. Losoh naar Malino · (Mid-
den-Cel.) In bevel. · 

Kdt. Luitenant A. Manorek naar Wajoe 
(Mid.-Cel.) In bevel. 

Kdt. Luitenant A. Monfils naar Bandoeng 
Kinderhuis. 

Kdt. Luitenant J. Nelwan naar Koelawi 
(Mid.-Cel.). 

Kdt. Luitenant J. Ondaeh naar Solo 
Kdt. Luitenant J. PaiLaha naar Soerabaja 

Klir.iek. 
Kdt. Luitenant P. Pakoe naar Koelawi (Mid.

Cel.). 
Kdt. Luitenant D. Palimin naar Semarang I. 
Kdt. Luitenant J. Pasaua naar Gimpoebia 

(Mid.-Cel.). 
Kdt. Luitenant A. Pattipeilohy naar Ambon. 
Kdt. Luitenant P. Paiman naar Bandoeng 

Mil. Tehuis. 
Kdt. Luitenant J. J. Simandjoentak naar 

Pem. Siantar. 
Kdt. Luitenant Soeparmiati naar Koendoer. 
Kdt. Luitenant C. A. Sumampouw naar Me

nado II. 
Kdt. Luitenant Soehari naar Krengseng. 
Kdt. Luitenant K. Soei Toe naar Bandoeng 

II. 
Kdt. Luitenant The Tik Kwie naar Cheribon. 
Kdt. Luitenant Thio Seng Kioe naar Soe

rabaja II. 
Kdt. Luitenant J. Toeliringgi naar Bora 

(Mid.-Cel.). 

,,Houd in gedachtenis dat Jezus Christus 
uit de dooden is opgewekt". 

II Tim. 2: 8. 

De Generaal. 

Het bezoek van de Generaal ligt thans 
achter ons, doch de herinneringen liggen nog 
versch in ons geheugen en wij danken den 
Heer voor de rijke zegeningen, die ons deel 
zijn geworden. De officieren, soldaten en 
Legervrienden zijn grootelijks bemoedigd 
geworden door de toespraken van de Gene
raal, welke een bezieling waren voor ons al
len en die wij niet licht zullen vergeten. 

Nog vele andere veranderingen hebben er 
plaats gegrepen. Wij kunnen ze niet alle 
apart vermelden, doch we verwijzen onze 
lezers naar de Officieele Mededeelingen. 

Niettegenstaande het feit, dat de Generaal 
weinig tijd tot haar beschikking had, heeft 
zij op voorstel van den Kommandant ver
schillende van de grootere Inrichtingen 
bezocht ; de Generaal en haar staf waren 
zeer ingenomen met het voorkomen en de 
inrichting van de Tehuizen. 

Op haar reis van de eene plaats naar de 
andere had de Generaal de gelegenheid met 
den Kommandant verschillende aangelegen
heden dit Territorie betreffende, te bespre
ken en Java's natuurschoon te bewonderen 
en zij was opgetogen over het landschap, de 
bergketen, heuvelrijen en sawah's ; ook de 
geriefelijke manier van reizen beviel haar. 
Moge God bij voortduring Zijn zegen schen
ken aan onze geliefde Leidster en de officie
ren, die haar vergezellen, en hun een veilige 
en aangename reis naar Europa geven. 

Kommandant en mevr. De Groot en een 
kleine groep officieren had het voorrecht 
de ~neraal vaarwel te zeggen bij het 
vertrek van de boot. Dit waren gewijde 
oogenblikken. Toen het schip langzaam de 
haven van Priok uitgleed, stond de Generaal 
op het bovenste dek en wuifde een laatst 
vaarwel, terwijl Lt.-Commissioner Griffith 
met de Legervlag aan haar eene zijde stond 

• s-~mu- · s ·one:- Bl?'' ers a h. ~ re 
zijde. 

De Volkenbond. 

Te Bandoeng is een Conferentie van den 
Volkenbond gehouden, nopens de bestrijdil1g 
van den handel in Vrouwen en Kinderen in 
het Oosten. Door de Regeeringen van alle 
Oostersche landen, en ook door particuliere 
lichamen en instellingen waren vertegen -
woordigers afgevaardigd om aan deze Con
ferentie deel te nemen. 

iBehalve de toespraken, die de officieren, 
in ons vorig nummer als vertegenwoordigers 
van het Leger des H~s genoemd, hielden 
in de zittingen, was er gelegenheid zich 
tusschen de vergaderingen in met de leden 
van den Volkenbond te onderhouden. 

Brigadier Lord hezoekt op het oogenblik 
enkele plaatsen in Midden-Java om wat van 
ons werk, Korpsen zoowel als Inrichtingen, 
te zien. 

Europeesch verlof. 

In Maart hopen wederom enkele officieren 
met verlof naar Europa te vertrekken. Ma
joor en mevrouw Bridson vertrekken op 6 • 
Maart van Belawan met het m.s. ,,Sibajak". 
Dan volgen Majoor Midteide en Adjudant en 
mevrouw Frederiksen, die 17 Maart hopen 
af te reizen. De Adjudants Frederiksen 
brachten hun geheele periode van 7 jaar door 
in Rouwiga, Midden-Celebes. Ten slotte gaan 
op 24 Maart Majoor Palm en Kapitein en 
mevrouw Harding Young ons verlaten. Al 
deze makkers hebben met ijver en toewijding 
gearbeid in Ned. Indie, en zien vol verlan
gen ui~ ar d tmoeting met hun familie
leden en vrienden in het vaderland. Wij 

DAG BIJ HET KRUIS 
Op GOEDEN VRIJDAG, 26 Maart 

Bijzondere samenkomsten geleid door 

KOMMANDANT en MEVROUW J. W. DE GROOT 
bijgestaan door de Hoofdkwartier~officieren 

In BANDOENG-CONGRESZAAL 

Veranderingen. 
Majoor Rollis ivan Tarakan kon na het 

oongres niet terugkeeren wegern; gezond
iheidsredenen. De Kommandant heeft aan 
Kapitein Helmhout het bevel opgedragen, 
van ons werk aldaar. 

Adjuda11t en mevrouw Ramaker, die ruim 
3 jaren in de Midden-Celebes Divisie arbeid
den, hebben dit arbeidsterrein vaarwel 
gezegd. Zij hebben het voorrecht gehad in 
deze jaren velen te zien komen tot de kennis 
van Jezus Christus. De Adjudant is thans 
aangesteld · als prive-Secretaris van den 
Kornmandant en tevens belast met de Regee
ringszaken. Majoor Brandt is aangesteld als 
de nieuwe Divisie-Officier voor Midden
Celebes ; eind Februari zullen Majoor en 
mevrouw Brandt naar hun nieuwe aanstel
ling vertrekken. 

_ ......... ~ 
wenschen hun een goede reis en een. prettig 
verlof toe! 

Majoor Schulz. 

Terwijl zoovele officieren ons gaan ver
laten, doet het ons genoegen Majoor en me
vrouw Schulz weer in ons midden te mogen 
verwelkomen. De Majoors hebben veel ge
noten in hun verlof, en hoewel mevrouw 
Schulz niet zoo goed in orde is geweest, zijn 
wij toch blij, dat zij zoover hersteld was, 
dat de terugreis kon worden aanvaard. 

Huwelijksklokken. 

Majoor Hiorth heeft gedurende de maand 
Februari de huwelijksinzegening geleid van 
de Luitenants Telaoembanoea-Lomboan te 
Magelang en van de Luitenants Sihono-Opi 
te Krenseng. Wij willen onze makkers gel.uk
wenschen, en wij bidden, dat God Zijn zegen 
zal laten rusten op deze verbintenissen. 

Uit de Legerwereld. 

In de eerste plaats onzen dank aan den 
Hoofdinspecteur der Staatsspoorwegen, voor 
het beschikbaar stellen van den Directie
wagen, waardoor het reizen voor onze 
Leidster zooveel veraangenaamd werd. Ook 
de groote vriendelijkheid met het vervoer 
der tientallen officieren, zoowel als van het 
muziekkorps, dat de heele tournee mee
maakte, betoond, wordt ten zeerste ge
waardeerd. 

Deze dank geldt ook de directies de S.C.S. 
en N.I.S., die zonder onderscheid hun sym
pathie betoonden. 

Dan zijn daar de eigenaren en directies 
der verschiller.de Hotels, die de Generaal 
en haar staf, alsook tientallen officieren 
gratis hebben geherbergd en verzorgd. Hun 
gastvrijheid werd op hoogen prijs gesteld 
en de Generaal heeft hierover telkenmale 
haar waardeering uitgesproken. 

Wij vergeten hierbij ook niet de tallooze 
vrienden, die hun huizen openstelden om 
onze officieren te logeeren. • 

Een bijzonder woord van dank geldt den 
directeur der N.V. ,,Velodrome" die in elke 
plaats, welke door de Generaal bezocht werd, 
een keurigen ,,Dodge'' ter beschikking stelde 
tijdens haar geheele verblijf. 

Wij gevoelen, dat wij al deze vriendelijk
heid niet genoeg kunnen waardeeren en 
bidden Gods rijksten zegen af op alien, die 
een van Zijn dienstmaagden en met haar 
onze gansche organisatie zoo sympathiek ge
diend hebben. 

W achtend op de komst van de Generaal 
in het Ooglijders-Hospitaal. 

(vervolg van pag. 6 kol. 4). 

Hoe zouden wij dus de menschheid 
van haar smarten kunnen verlossen 
zonder persoonlijke opofferingen, ieder 
voor zich, ieder zijn deel ? 

Aan de hand van een roerend ver
haal over den heldendood van elf 
Zweedsche meisjes aan board van een 
schip dat in de golven verdween, ver
duidelijkte de Generaal, hoe ons le
vensdevies moet luiden: ,,Wij leven 
voor anderen. · 

Voor anleren leven, dat is Gods lief
de beoefenen. Spr. geloofde, dat de 
rotsen grauw zullen warden van ouder
dom, dat de wouden zullen vergaan, 
dat de zon haar oog zal sluiten, de 
sterren zullen vallen, de heuv~len zul
len ste1geren en de bergen in de diepte 
zullen verzinken, maar dat Gods liefde 
nirnmer zal sterven ! (I n st e m -
ming). 

Tot op den oordeelsdag, wanneer het 
geruisch der wieken zal warden ge
hoord van hen, die uit hun graven 
opstaan, zal de liefde Gods niet ster
ven ! 

(vervolg van pag. 6 kol 1). 

Kdt. Luitenant A. Umboh naar Pekalongan. 
Kdt. Luitenant J. Waney naar Semaroeng. 
Kdt. Luitenant M. Wairisal naar Batavia II. 
Kdt. Luitenant D. Woearlela naar Rembang. 
Kdc. Luitenant J. Wouthuyzen naar Blitar. 
Kdt. Luitenant E. Woeno en echtgenoote 

De Uitzending der Kadetten heeft plaats 
gehad, geleid door den Kommandant. 
Wanneer deze aanteekeningen gelezen 
Worden, zijn de nieuwe Kadet-Luitenants 
over het geheele Territorie verspreid en zijn 
hun loopbaan als Leger des Heils-officier 
begonnen. Ook de Kweekschool-officieren 
hebben de Kweekschool verlaten, om elders 
een aanstelling te aanvaarden. Majoor Rosen
lund houdt, in verband met zijn gezondhe;.d, 
eenigen tijd verblijf in het Rusthuis, eer hij 
zijn nieuwe taak opvat. Majoor Lehmann is 
weer aangesteld voor Batavia II. 

Adjudante Roseboom van het Kinderhuis 
te Medan, ontving bericht van het overlijden 
van haar pleegmoeder. Dit is temeer een 
groote slag voor de Adjudante, daar zij zoo 
spoedig met Europeesch verlof vertrekt en 
haar pleegmoeder dan hoopte weer te zien. 
Mogen de vertroostingen des Heeren in rui
me mate haar deel zijn ! 

ALMACHTIG GOD, Geef dat wij, 
te midden van de opgewondenheid 
dezer tijden, te midden van de wer
velwinden van teleurstelling, eenzaam
heid, ver liezen, en gepijnigde gewetens, 
te midden van de golven eener onein
dige zee van meeningsverschillen be
treffende wat goed en wat slecht is, 
- geef dat wij U mogen vinden, Uw 
Stem mogen hooren zeggen welken 
weg te gaan ! 

naar Winatoe (Mid.-Cel.). 
Kdt. Luitenant J. M. Noya naar Tega!. 

J. W. de Groot. 
Commissioner. 

Bandoeng, 22 Februari 1937. 

Wij ver:z:uimden verleden maand melding 
te maken van de geboorte van den zoon van 

Het cliche boven dit artikel is ons 
welwillend afgestaan door ,,De Java
bode". Red. 

Nadruk verboden. 
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UITZENDING DER KA DETTEN 
DOOR DEN KOMMA.NDA.Nrr. 

DE .,WERELD VOOR GOD" ....- CURSUS ONTVANGT MARSCH-ORDERS. 

Dinsdag 9 Februari was de GROOTE DAG 
voor de Kadetten, de dag van de Uitzending. 
Met hoeveel verlangen Kadetten van het 
Leger des Heils over de geheele wereld ook 
uitzien naar den dag, dat zij de K weekschool 
binnen zullen gaan, de dag, dat zij uit mo
gen gaan om actief aan den strijd deel te 
nemen, wordt met nog grooter vreugde be
groet. Er was ,,spanning in de lucht, toen 
vele officieren, makkers en Legervrienden 
langzamerhand de Congreszaal vulden en deze 
spanning werd vergroot, toen de Kadetten 
binnen marcheerden en hun plaats op het 
platform innamen. De Kommandant werd bij 
zijn komst met luid gejuich begroet. 

Een krachtig strijdlied, begeleid door de 
muziek, bracht spoedig de rechte sfeer. 

,,Heiland, geef Uw Legerscharen, 
V rijheid, strijdgeest, kracht en moed !" 

werd gezongen. Het was tevens een gebed, 
dat - zij het dan ook in andere woorden -
nogeens herhaald werd door Majoor Strand
lund en mevrouw Brigadier Lebbink in den 
bidstond, die volgde. 

Na het tweede lied door den Chef-Secre
taris geleid, stond de Kommandant op om 
een laatste woord van bemoediging en goe
den raad tot de Kadetten te richten. Uit
gaande van het bijbelwoord uit Lukas 9 vs. 
62 : ,,Niemand, die zijn hand aan den ploeg 
slaat en ziet naar hetgeen achter is, is be
kwaam tot het koninkrijk Gods", maakte hij 
den jongen menschen duidelijk, dat, indien 
zij werkelijk den Reiland wilden volgen, zij 
alles aan dat eene groote doel : eerst het 
koninkr.ijk Gods, ondergeschikt moesten 
maken. ,,Halfhartigheid", aldus de Komman
dant, ,,draagt geen vrucht ; daarom recht op 
Uw doel af, als God u riep en uw deel 
gedaan !" Op ernstige, duidelijke wijze legde 
onze leider zijn toekomstige officieren uit, 
hoe God een plan heeft met het leven van 

Denkt aleer gij doende zijt 
en 

Doende : denkt clan nog. 

P AASCHVOGELS. 

A AN den ingang van de Golf van 
Napels ligt het eiland Capri, dat 
reeds in de oudheid beroemd 

was als de plaats, waar Keizer Augus
tus - dezelfde, die bevel gaf, dat de 
,,geheele wereld" beschreven zou war
den - gaarne uitspanning en rust 
zocht. 

Ieder jaar heeft met Paschen op dat 
eiland een eigenaardi~e handeling 
plaats. Weken te voren reeds vangen 
de kinderen op Capri zooveel vogels, 
als ze maar kunnen meester warden. 
Oak verzamelen ze takken van palmen 
en andere boomen, die ze, door kleine 
versieringen tusschen de bladeren aan 
te brengen, voor hun doel geschikt 
maken. 

In optocht, een vogel in de eene en 
een versierden tak in de andere hand, 
begeven ze zich naar de kerk. 

Op het oogenblik, dat een gordijn 
weggeschoven en een tafereel van de 
Opstanding des Heeren zichtbaar 
wordt, warden al de meegebrachte 
vogels in vrijheid gesteld, die na eenig 
rondfladderen zich spoedig alle in de 
vrije lucht bewegen. 

De oorpsrong van deze eigenaardige 
gewoonte is te zoeken in een histo
risch feit. In overouden tijd, toen de 
schepen der zeeroovers op het eiland 
kwamen, om slaven weg te voeren, 
staken de bewoners in zee, om de roof
schepen te achtervolgen en de slaven 
te bevrijden. Zij brachten ze weder 
mede huiswaarts en stelden ze des 
avonds v66r Paschen in vrijheid. En 
sedert dien tijd houden de kinderen 
op Capri die gebeurtenis in herinne
ring, door het vrijlaten der gevangen 
vogels, die ze Paaschvogels noemen. 
Uit : ,,Verleden en Heden." 

elk Zijner kinderen en Hij allen, die Zijn 
kruis op zich nemen, helpt dragen. ,,Als ge 
immer eerst het koninkrijk Gods zoekt, dan 
heb ik geen vrees voor u", zeide de Kom
mandant verder, ,,dan zal uw leven een eer, 
uw wandel voor God zijn en dan zult ge 
medehelpen aan de uitbreiding van dat ko
ninkrijk op aarde. Met God onder onze Le
gervlag zal overwinning uw deel zijn !" 

* * 
Een kort intermezzo was de aanwezigheid 

en het getuigenis van Brigadier Lord van 
Singapore, die als afgevaardigde de Volken
bonds-conferentie in Bandoeng bijwoont. Met 
een ervaring van 27 dienstjaren achter zich, 
had hij recht van spreken over de leiding 
en liefde Gods. Zijn getuigenis was een 
heldere bazuinstoot ; zijn raad aan de Ka-

detten als oud-Kweekschoolleider van diepe 
beteekenis : ,,Zorgt ervoor u steeds bewust 
te zijn van de tegenwoordigheid Gods in uw 
leven !" Voorwaar, dat is het geheim van 
overwinning voor ieder Christen ! 

* * * 
Majoor Rosenlund, de Kweekschoolleider, 

gaf in het kort een overzicht van de acti
viteit der Kadetten achter de schermen 
in de beide korpsen, waar zij deze 10 
maanden hebben geholpen. Hieruit bleek, 
dat zij zich dapper geweerd hebben en ,,nu 
moeten zij de kracht van eigen vleugelen 
beproeven", zei de Majoor. Hij droeg den 
,,Wereld voor God" - cursus over aan den 
Kommandant, opdat deze jonge menschen 
uit zouden gaan om anderen te dienen en 
te helpen. 

De ,,Wereld voor God" - Cursus. 

COMMISSIONER BLOW"ERS IN 
SEMARANG 1-. 

Commissioner Blowers, die de Generaal 
vergezelde in zijn functie als Internationaal 
Secretaris voor de Zendingslanden, leidde op 
Zo.ndag 31 Januari een samenkomst in Sema
rang I. Het Stafmuziekkorps, dat in alle 
bijeenkomsten van de Generaal assisteerde 
was eveneens aanwezig en was een groote 
hulp. 

Het was een ouderwetsche Verlossings
samenkomst. In het Hollandsch, zoowel als 
in het Maleisch werden onze liederen met 
kracht en bezieling g~ongen. De Commis
sioner was er geheel ,,in" en deed iedereen 
dadelijk thuis gevoelen. 

Zijn boodschap was krachtig en frisch. Aan 
de hand van den tekst uit Jesaja ,,Wie dorst 
heeft kome'', gaf hij de uitnoodiging. In le
vendige duidelijke bewoordingen schetste hij 
den , dorst van het menschenhart en wees 
op de Bron, waar elke dorst gelescht kan 
worden. Velen gaven aan deze uitnoodiging 
gehoor, stil kwamen ze naar voren en baden 
om vergeving van zonden, om heiliging en 
een doop van den Heiligen Geest. Het was 
een goede avond, waarvoor Semarang I 
dankbaar was. 
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Pas ontvangen: 

,,WILLIAM BOOTH'' 
Een strijder Gods 

door 

Dr. J. H. GUNNING J. Hzn. 

Bevattende 358 bladzijden met 

6 afbeeldingen. 

Prijs ingenaaid 
Gebonden. 

£ 2.80 
£ 3.90 

,,Leven, Lieven, Loven" 
Gedichten door mevr. Commissioner Celestine Oliphant-Schoch. 

Gebonden f 1.75 

,, The General" .. Evangeline 
door P. WHITWELL WILSON 

Booth. 
lngenaaid £ 0.75 
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Majoor Lehmann sprak over de groote ver
antwoordelijkheid, die zij had gesmaakt d e 
Kadetten te helpen vormen en op leiden. 

Toen kwam de beurt aan de Kadetten zelf. 
Voor het laatst zongen zij gezamenlijk een 
lied, waarvan het koor luidde : 

J a, in het Leger will en wij strijden, 
Onder het vaandel Rood-Geel-Blauw! 

Wijzend op de vlag, salueerend voor hun 
leider zongen zij met vuur en bezieling hun 
lied bij den laatsten regel door opgeheven 
hand hun trouw belovend aan hun grooten 
Veldheer, Jezus Christus. 

Nog een laatste belofte hun door den Kom
mandant gegeven voor hun bevordering was : 
,,Vreest. niet !", woorden, die hen zeker dik
wijls in herinnering zullen komen, als de 
strijd des levens zwaarder op hen zal druk
ken, als in deze opgewekte samenkomst. 

Toen volgde de bevordering en uitzending. 
De verwachting stond duidelijk op de aan
gezichten te lezen, terwijl zij een voor een 
hun saluut voor den Kommandant maakten 
en hij hen zond over geheel Ned.-lndie. 
Groote blijdschap onder de Toradja-kadet
ten, .die terugkeeren naar Celebes om onder 
hun eigen volk als officier Christus te gaan 
verkondigen. Een blij ,,Halleluja !" als een 
stil gekoesterde wensch voor zekeren tc1k 
van arbeid in vervulling ging, ook wel even 
schrik als de naarn van plaats en •verk op 
Lep:ra-kolonie, in Kinderhuis of Militair
Tehuis genoemd werd, dadelijk de onbe
kwaamheid tot de ontvangen taak gevoelend, 
doch allen zonder uitzondering bereid te gaan 
met heel hun hart. 

Staande onder de Vlag, allen daaraan ver
bonden door een gekleurd koord - uiterlijk, 
doch door eenzelfde d~el, dezelfde begin
selen innerlijk, vernieuwden zij hun toewij
ding, waarin wij allen meestemden tot slot 
van dezen mooien avond. God zegene de 
nieuwe Kadet-Luitenants en stelle hun le
ven tot grooten zegen ! De Chef-Secretaris 
sloot deze belangrijke samenkomst met gebed. 

R. 

Van al ons geluk is het beste, dat,.. 
waarvan de wereld niets weet. 

ve.rvolg van pag. 5 .. 
Uitgaande van haar Veldtochtlied 

,,Heel d'aard voor God", riep zij alle 
aanwezigen op om oak voor ANDE-· 
REN te leven en het motto van het 
Leger: ,,'k Geef mij geheel - ik 
wil doen mijn de el", tot het hun
ne te maken. ,, Wij kunnen alien ans 
deel doen," riep zij uit, ,,in kerk, in 
huis, op kantoor, in de school !" 

En toen maakte de Generaal de· 
gansche vergadering tot een groat ge
mengd zangkoor. 

Daar stand de Generaal : haar eigen 
vlag, die haar op deze gansche tournee 
vergezeld had, met de namen van lan
den en steden, die zij op haar tournee 
als Generaal bezocht had, in den rand 
geschilderd, in de hand, de officieren 
om haar heen gegroepeerd, met opg -
heven hand en van vuur en energie 
gllnsterende oogen. Een Generaal in 
ieder opzicht ! Als zichtbare toewijding 
aan de groote taak, die zij wilde, dat 
alien op zich zouden nemen, hief de 
gansche schare bij de woorden ,,k Geef 
mij geheel" de rechterhand omhoog, en 
bij de woorden ,,Ik wil doen mijn 
deel", de linkerhand. Een ongewoon 
ge"zicht - ongetwijfe1d - doch ont
roerend bij de gedachte, hoeveel deze 
geste vertegenwoordigde voor velen 
van deze ,,grooten" in de maatschappij. 
Wie kan zeggen welke gevolgen d1t 
spontane meeleven in den Legergeest 
voor velen hebben zal, hoevelen hunner 
wellicht in de stilte van eigen huis, een 
reeds lang vergeten of verbroken be
lofte voor God, vernieuwd hebben. 
God geve het ! 

Na het zingen van twee coupletten 
van het Wilhelmus werd dcze buiten
gewone avond beeindigd. Lang en 
warm applaus was een laatste groet 
voor onze Leidster, die Soerabaja niet 
licht vergeten zal. En wij- heilsoffi
cieren en heilssoldaten evenmin. 
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