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ONZE NIEUWE L EIDERS. · w IJ heeten Kolcmel en mevrouw 
Beekhuis, namens alle officie

ren en soldaten van het Leg r des 
Heils in deze gewesten, hartelijk wel
kom in Nederlandsch-Indie, wanneer 

. zij D.V. op 21 Juli a.s. voet aan wal 
r~- zullen zetten in Tandjong Priok. 
l. ..... ~~~ Onze. r:ieuwe leider kwam in 1903 

... , ople1dmg als officier van het Leger 
pr~s Heils in Nederland en heef t de 35 
W< ~~n van zijn off iciersloop baan in zijn 
'~derland doorgebracht. Hij heeft zich 

aa.ij zijn arbeid in de verschillende posi
tlies, welke hem werden gegeven, doen 
kennen als een man met een diep
ernstige overtuiging en zich de vriend
schap en hoogachting van velen, oak 
buiten den Leger des Heils-kring, ver
worven. 

Gedurende de eerste 20 jaar van zijn 
loopbaan was Kolonel Beekhuis belast 
met wat in het Leger des Heils ge~ 
noemd wordt, ,,Veldwerk", d.i. Evan
gelisatie-arbeid en wat daartoe behoort 
in verschillende af deelingen, korpsen 
genaamd. Van assistent in zulk een 
korps klom hij op tot leider later tot 
Divisie-Officier, waarbij he~ de ver
antwoordelijkheid werd opgedragen 
over een Divisie, waartoe een 30-tal 
korpsen behoorde. De ervaring in 
dezen arbeid opgedaan, kwam hem 
zeer ten goede 'bij de verantwoordelijke 
taak, die later op zijn schouders werd 
gelegd bij zijn aanstelling tot Chef
Secretaris van het wer k in Nederland, 

waartoe ook het Veld-Departement 
behoorde. 

In 1924 werd destijds Stafkapitein 
Beekhuis aangesteld tot assistent
K weekschoolleider, terwijl hem in 1926 
het 'bevel over de Kweekschool werd 
toevertrouwd. Dit was een zeer belang
rijke taak, die hem in aanraking bracht 
met honderen jonge menschen, die zich 
beschikbaar stelden voor algeheelen 
dienst in het Leger des Heils. 

Zijn g"rondige kennis van den bijbel 
en de Leerstellingen van het Leger, 
zoowel als zijn inzicht en kennis van 
het menschelijk karakter, heb'ben hem 
in die po~tie bijzonder geholpen en 
hem de,..~3.(ren doen ontiwikkelen, noo
dig, O~Jl jongelui, aan zijn leiding 
toevert~d, te vormen tot geschikte 
en dappere strijders in het koninkrijk 
Gods. 

Vele van zijn ,,Kadetten" zal hij hier 
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t t . . 
! WELKOMSTGROET. ! 
t t • • ! Waarde Makkers, ! 
! Het heeft God behaagd, om ons, door onze beminde Generaal, f 
! de vereerende, maar zeer verantwoordelijke taak op te leggen, Uw f t Leiders te zijn. f 
! Wij zijn onszelf bewust van onze zwakheid, zoowel als van onze f 
t onbekendheid met de meeste van Uw werkzaamheden. Het land i 
t kennen wij alleen van ,,hooren zeggen". i 
• T och zijn er vele dingen, die ons met U verbinden. Ten eerste zijn • 
~ wij heilssoldaten, evenals gij en ten tweede hebben wij het voorrecht f 
! velen Uwer te kennen. Wij zijn altijd vol bewondering geweest voor f 
I Uw zelfverloochenenden en liefdevollen arbeid in ans schoon lnsulinde t . . ! en hebben menigmaal voor U gebeden. f 

• t En nu komen wij tot U, om te trachten, U te dienen en te helpen f 
i en wij komen met heel ons hart. Met veel respect denken wij aan i 
f alles, wat onze voorgangers hebben gedaan en wij gelooven, dat • 
• het Gods wil is, dat ons geliefd Leger des Heils in Neerlandsch- ! 
! lndie nag grootere overwinningen zal behalen en tot nog grooteren f 
! zegen zal zijn in de toekomst, dan ooit in het verleden. f 
! De Uwen onder de Vlag, ! ! A. W. en A. C. BEEKHUIS, f 
• Kolonels. t . 

f 

terugvinden in Ned.-Indie als officier, 
die hun oud-Kweekschool-vader zeker 
dubbel hartelijk zullen verwelkomen. 

Tot 1936 heeft de Kolonel deze laatst 
genoemde positie bekleed, waarna hij 
door de Generaal werd aangesteld als 
Chef-Secretaris in Nederland. Gedu
rende de laatste jaren heeft hij een 
veelzijdige ondervinding van Leger
arbeid opgedaan, die hem bij zijn be
noeming tot Leider voor Nederlandsch
Indie zeker goed te pas zal komen. 

Mevrouw Beekhuis, die sinds 1907 
den Kolonel een trouwe levensgezellin 
geweest is, was voor haar huwelijk als 
officier in het ,,Veld" werkzaam. 

Bij zijn vertrek naar Insulinde laa't 
Kolonel Beekhuis zijn 80-jarige ouders 
achter. Gedurende een pers-interview 
in Amsterdam, gaf de Kolonel echter 
de verzekering, dat zijn hoogbejaarde 
vader en moeder geenerlei poging 
hebben gedaan om hem in Holland te 
houden. Voor hen geldt : ,,Eens aan het 
Leger gegeven, blijft gegeven ......... " 

Verder laten Kolonel en mevrouw 
Beekhuis bun eenigen zoon achter, die 
als Kapitein eveneens in het Leger des 
Heils werkzaam is. Hun dochter bren
gen ze mee naar Indie. 

Na het jaarlijksch Congres in Lun
teren, dat ditmaal door Generaal Evan
geline Booth zal geleid worden, hopen 
onze. nieuwe Leiders met de ,,Chris
tiaan Huygens" van Genua te vertrek
ken en 21 Juli op Java te arriveeren. 

HARTELIJK WELKOM IN N EDER LAN DSCH-1 N DIE 
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H et was een van de meest droe
vige dagen geweest in het le

ven van deze tien melaatsche mannen, 
waarover de bijbel ons hier verhaalt, 
toen zij voor het eerst bij zichzelf had
den ontdekt, dat zij waren aangetast 
door die ongeneeslijke ziekte, de me
laatschheid. Angstvallig hadden zij 
aanvankelijk die ontdekking verbor
gen gehouden voor hun naaste omge
ving, totdat dit langer niet meer mo
gelijk bleek. Het onvermijdelijk ge
volg was, dat een onderzoek door den 
priester noodzakelijk werd, daarmede 
de wet ten uitvoer brengende, welke 
God aan Mozes gegeven had voor het 
volk van Israel. (Lev. 13) 

I w AA.JR, ZJ[Jl\l 
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Ach, bij sommigen va:n hen was de 
hoop wellicht nog opgewekt gewor
den, dat hun vermoeden op een ver
gissing berustte, vooral toen de 
priester hen zeven dagen in afzon
dering hield, om hen daarna nogmaals 
te om.derzoeken. Zeven dagen van 
hopen en vreezen, totdat de priester 

hun na herhaald onderzoek moest 
mededeelen: ,,Gij zijt melaatsch." 
Nu wisten zij het, dat hun levens
tragedie zich zou gaan voltrekken : 
een leven van verstooten zijn, van 
eenzaamheid en hopeloosheid, geen 
redding meer. Was het wonder, dat 
deze tien mannen elkander opzoch
ten ? Met elkaar konden ze spreken 
over het groote leed, dat over hen was 
gekomen, zij konden elkander ook 
moed inspreken - totdat z.ij op zeke
ren dag Jezus ontmoetten. 

Toen ze Hem zagen begonnen zij te 
roepen, ja, ,,verhieven hun stem" en 
riepen het uit : ,,J ezus, lVIeester ! ont
ferm U onzer !" · Hoe wisten zij, dat 
die naderende Gestalte J ezus was ? 
Was het wellicht een moeder, een 

Ben l-aatste gcoet van de .,Dempo". 

KOMMANDANT EN MEVROUW DE GROOT 
neme,n afscheid van 

NEDERLANDSCH-INDIE te BANDOENG. 
Op Maandag 6 Juni had de afscheids

sarnenkomst plaats van Kormnandant en 
mevrouw De Groot in de groote zaal van 
het Olcott-park. Wij meenen het beste te 
doen door het verslag, wat over deze bijeen
komst verscheen in het ,,Alg. Indisch Dag
blad" over te nemen, met toevoeging van 
enkele namen van personen, die mede tegen
woordig waren. 

,,Hoe geheel Bandoeng met de gebeurtenis 
meeleefde, bleek wel gisterenavond toen de 
zaal zich vulde met menschen uit alien kring, 
van elk levensterrein, van elke bevol~ings
groep en van elken stru;id, om den heer en 
mevrouw De Groot een vaarwel toe te roepen. 

Het Koninklij'k Nederlandsch-Indische Le
ger was vertegenwoordigd door de generaal
majoors Berenschot, dr. Elshout, en Cox. 

Verder was daar dr. Tobi als vertegen
woordiger van den resident van Priangan, 
ass. resident t.b. Schwencke namens het Bin
nenlandsch Bestuur. Van de vele aanwezige 
autoriteiten willen wij volstaan met slechts 
enkelen te noemen, zooals Ir. Hillen, Chef 
van den P.T.T., Prof. Dr. Boonstra en Profes
sor Woltjer. Voorts waren er vertegenwoor
digers van de Protestantsche kerk, de zen
ding, etc. 

DE CHEF-SECRETARIS. 
Onder het zingen van ,,Dat 's Heeren zegen 

op U daal", treden Kommandant en mevrouw 
binnen en Kolonel Ridsdel opent de bijeen
komst. In enkele woorden gedenkt hij de 
redenen voor deze samenkomst en heet dr. 
Tobi en generaal en mevr. Berenschot, bene
vens de andere vrienden van het Leger, 
welkom. 

Bijna zeven jaren is de Kommandant hier 
werkzaam geweest, in de crisisjaren, die het 
werk van het Leger zoo bekend hebben 
gemaakt. In <lien tijd moest worden. gehan
deld en zeven crisis-tehuizen heeft het Leger 
in die jaren ingericht. 

In 1907 ontmoette spreker den Komman
dant voor de eerste maal, hij zag hem te 
Amsterdam in de vervulling van zijn taak, 
onvermoeid en altijd klaar. Spr. genoot zijn 
opleiding onder Kommandant De Groot en 
bee.ft hem leeren kennen als een voorbeeld. 

Vervolgens herinnert spreker aan de 

zorgen, die de Kommandant heeft doorge
maakt en de uitbreidingen, die werden tot 
stand gebracht. Hij wijst erop hoe mevr. De 
Groot den Kommandant ter zijde stond. 
Achter elk groot man staat de invloed eener 
goede vrouw. 

N amens alle officieren en makkers en 
vrienden dankt spr. hem en haar voor alles 
wat zij deden voor het koninkrijk Gods en 
het Leger hier te lande ( applaus). 

Na het zingen van een lied door een zang
koor spreekt assistent-resident dr. Tobi den 
Kommandant toe namens den resident var 
Priangan. Het is spreker een behoefte, om 
te wijzen op het aandeel,' dat de Kommandant 
heeft gehad in het Legerwerk, gedurende 
deze zeven jaren. Wat voor jaren zijn dat 
geweest. De inkomsten liepen terug en steeds 
zwaarder wissels werden getrokken. ,,Ik 
geloof dat ge groote financiers zijt, want al 
die wissels werden gehonoreerd." 

Spreker dankt namens· de gemeenschap en 
wilde den Kommandants aangename rust 
toewenschen, als hij wist, <lat zij dat ver
langden. Hij wenscht hen een zalige vrijheid 
om <lat werk te verrichten, waarheen hun 
hart hen drijft. 

Adjudant Palstra leest vervolgens een brief 
van verihindering van den burgermeester, 
waarin gewezen wordt op het vele werk in 
geheel Indie, in Bandoeng in het bijz6nder. 

Ds. De Bruyn is verheugd, als vertegen
woordiger der Protestantsche kerk te kunnen 
spreken. Na de zware crisis.jaren is het 
bijbelwoord ,,Ebenhaezer" toepasselijk op de 
Kommandants. ,,Tot hiertoe heeft de Heere 
ons geholpen". Spr. wijst op de ongebroken 
lichaams- en geestkracht van den Kom
mandarit, wiens geloof is doorgegroeid. 
,,Palma sub pondere crescit. Uw blij geloof 
en kinderlijk vertrouwen is behouden ge
bleven." 

Vervolgens wijst spr. erop, dat de Kom
mandant 50 jaar voor het Leger heeft 
gewerkt en wat in die vijftig jaar voor een 
verandering is gekomen in de waardeering 
van het Leger ; <loch ,,boven het philanthro
pische werk staat het geestelijke werk van 
het Heilsleger," zeide Ds. de Bruijn. 

(Vervolg pag. 3 kol. l.) 

vrouw, vriend of gebuur geweest, die 
hun van Hem verte1d had en van de 
wonderen door Hem verricht ? Wij 
weten het niet. Wel weten wij, dat 
to en zij met J ezus in aanraking 
kwamen, er een groote verandering 
in hun leven plaatsvond : zij werden 
gezond. Het machtwoo:rd van J ezus 
deed het wonder : ,,Gaat heen en ver
toont Uzelven den priesteren." ,,En 
het geschiedde, terwijl zij heengingen, 
dat zij gereinigd werden." Slechts een 
eenvoudige daad vroeg Jezus van 
deze tiln mannen, om gezond en van 
de melaatschhei·d gereinigd te warden. 
En door hun gehoorzaamheid werden 
zij behouden. Welk een groote vreug
de moet zich van hen meester ge
maakt hebben ! Na wellicht jaren
lange eenzaamheid, ver van alles, wat 
hun lief was .....:.... nu genezen ! 

Wat moeten ze ook dankbaar ge
weest zijn, <lat J ezus in hun leven 
gekomen was ! Dankbaar '? Wij lezen 
,,Een van hen, ziende dat hij genezen 
was, keerde wederom met groote 
stemme God verheerlijkende ; en hij 
viel op zijn aangezicht voor Zijn voe
ten, Hem dankende." 

W aar zijn de negen ? Zijn niet de 
tien gereinigd geworden ? Welk een 
groote teleurstelling was dit voor 
J ezus : een van de tien slechts die te
rug keerde en deze nog wel een Sa
maritaan. 

* * * 
Waar zijn de negen '? Zou J ezus, 

wanneer Hij andermaal in ons midden 
verkeerde, en de schare Christenen 
zag, die door Hem gereinigd was, niet 
dezelf de vraag stellen ? Is het niet een 
schare van duizenden mannen en 
vrouwen, die dezelfde ervaring heb
ben opgedaan, als deze tien mannen ? 
W el was de zonde, de melaats.chheid 
der ziel, in aanvang bij velen heel 

Kapite.in Jatimin, juist overgeplaatst naar 
Koedoes, heeft in Djokja een mooi werk 
verricht onder de jeu.gd in het bijzonder. 
Hierbij een kiekje, genomen bij zijn af
scheid ; b.ijna 100 kinderen tellen de drie 
vereenigde Zondagsscholen.. In bet midden 
de Adjudants Hansen van Djokja met den 
Kapitein. 

. klein, zelfs onbeduidend in eigen oo
gen. Voor onze omgeving hebben wij 
haar vaak verborgen gehouden. Ou
ders weten soms zelfs niet, hoe het 
vreeselijk kwaad der zonde vat op 
den zoon of de dochter heeft gekre
gen. Hoewel ons geweten ons vaak niet 
met rust liet, trachtten wij zelf een 
uitweg te vinden uit de ontzettende 
gevaren, waarin wij verkeerden. 

Het baatte alles niets. De toestand 
onzer ziel werd steeds hopeloozer, de 
onrust grooter, de zondenlast zwaar
der, de onvrede ondragelijker. Ook ons 
leven was een tragedie geworden ..... . 
totdat wij J ezus ontmoetten. Welk 
een wondere dag was dat ! Hij sprak 
tot ons woorden des eeuwigen levens. 
Toen hebben wij ons vertoond, zooals 
wij waren : schuldig voor God. Zijn 
genade was echter genoeg. Nadat wij 
onszelven den ,,Priester" vertoond 
hadden, onzen gezegenden Reiland, 
van Wien de Hebreen-b.rief zegt: ,,Die 
dit niet naar de Wet eens vleeschelij
ken gebods is gewovden, maar naar 
de kracht des onvergankelijken le
vens", hebben wij ondervonden de 
waarheid van die schoone woorden 
uit Jesaja 1 : 18 : ,,Al waren uw zon
den als scharlaken, zij zullen wit war
den als sneeuw ; al waren zij rood als 
karmozijn, zij zullen warden als witte 
wol". 

Welk een verandering kwam er in 
ons leven ! Welk een vreugde vervul-
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de OI).S hart bij die heerl.ijke zeker
heid, dat onze zonden van ons ware:n 
weggenomen. Het was alles vreugde ! 
Onze gedachten werden in anrdere 
banen geleid, onze idealen werden 
veran.derd en veredeld, onze gesprek
ken kregen anderen inhoud, een nieuw 
leven was aangebrioken. 

Hoevelen zijn er echter naar Jezus 
gegaan om Hem dank te brengen ? 

,,Waar zijn de negen ?'i heeft Jezus 
teleurgesteld z.ijnde, gesproken en die
zelfde vraag zou Hij zeker vandaag 
herhalen ! 

Deze ,,negen" war en · ongetwijf eld 
zeer dankbaar voor wat Jezus voor 
hen gedaan had, rdoch in de groote 

Door Kapitein - I 
E. SPROKKE~ 

vreugde over hun genezing, dadelijk 
verder gegaan om hun familieleden, 
geburen en vrienden er van te · ver
tellen. Zij waren zo·o vervuld van hun 
eigen belangen, dat zij vergaten terug 
te keeren. De eene gereinigde echter, 
die terugkeerde, ontving nog iets 
meer van J ezus dan alleen zijn ge
zondheid. Hem werrden door den Heer 
deze schoone woorden meegegeven : 
,,Uw geloof heeft u behouden !" Dit 
misten de negen anderen: de vreug
de van den dank, het loven en prijzen 
van God. De gave van genezing werd 
aan allen geschonken, doch den die
peren zegen misten zij. Zij gingen uit 
als het . ware in eigen kracht om de 
blijde boodschap te verkonrdigen en 
het \Jeste ging aan hen en daardoor 
·aan anderen voor bij. 

Deze eene gereinigde melaatsche 
mo est zich in zekeren zin ver looche
nen bm tot J ezus terug te keeren en 
Hem te danken. Niet zoo vlug als de 
an:deren zou hij zijn geliefden het goe
de nieuws kunnen brengen, rdoch toen 
hij ,,thuis" kwam, was er een --d:iepere 
klank in zijn vreugde, wist hij meer van 
J ezus te vertellen, was zijn geloof 
sterk en krachtig en zijn liefde tot 

. de 

J ezus zeker oneindig veel groote)ol 
want Jezus had hem in de ziel geblik1id 
Als wij iemand danken, geven •wij de.ig 
aangesproken persoon een moment de 
gelegenhei.id in onze ziel te blikken en 
als Jezus dat doet, heeft dat groote, 
wondere beteekenis voor .een men
schenkind. 

Het gaat velen heden ten dage 
evenzoo. Door de vreugde v;m. hun 
bekeering vergeten zij te danken en 
missen daardoor de bijzondere kracht, 
welke J ezus hun wil geven tot pre
diking van Zijn woord. Zij nemeu 
niet de mociie ten1g te keeren tot 
Hem, voo1· een g:rooieren zegen. 

Waar zijn de negcn? Waar zijn de 
mannen en vrouwen, die uit dank
baarheid voor het werk aan eigen 
hart gedaan, terug willen keeren om 
het ,,Uw gcloof hceft u behouden", 
te vernemen en dan uit te gaan tot de 
verlorenen, de uitgestootenen, de 
cenzamen on1 hen te vertellen, dat er 
Een is, Die helpen kan. 

J ezus' stem klinkt luid en dringend : 
,,Wie wil volgen Mij ten strijd ?" 
Zondaars om u heen verzinken 

' Spoeden vo•ort naar de eeuwigheid. 
Wie wil spreken van den Reiland, 
Van het bloed gestort zoo vrij, 
Wie geeft Jezus nu het antwoord: 
,,Hier ben ik, zend mij, zend mij." 
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Afscheid van Kommandant 
en 
mevrouw De Groot 

(vervolg van pag. 2) 
Majoor Karrenbeld vertelt hoe Kmdt. De 

Groot nooit eenig werk te veel was, dat hij 
nimmer te vermoeid was. Ook wijst zij op 
den zegen van het werk van mevr. De Groot. 

Zendeling-leeraar V.d. Brug herinnert 
aan den vaderlijken handdruk, dien hij 
eens als jong zendeling van den Komman
dant ontving, een handdruk, die geheel zijn 
houding tegenover de zending typeerde. 

Mevr. Ridsdel vertelt van het werk van 
mevr. De• Groot, in het bijzonder van den 
Gezinsbond, die thans 1200 leden telt en 
verandering bracht in vele gezinnen. 

Wat het afscheid betreft: ,,Gods kinderen 
zien elkaar nimmer voor het laatst. 

Wat hebben deze menschen te vreezen 
van de toekomst. V oor hen is er niets te 
wachten dan de zonneschijn van Gods aan
gezicht." 

Adjudant Ramaker vergelijkt den Kom
mandant bij een dier oude veldheeren, die 
steeds in de frontlinie waren, daar waar de 
strijd het felst was. 

Lt. Kolonel dr. Wille herinnert er aan, 
hoe door de energie van den Kommandant 
het ooglijdersgasthuis te Semarang tot stand 
kwam. 

Hierna was er een aandoenlijk moment, 
toen twee kinderen van het kinderhuis mevr. 
De Gtoot bloemen aanboden en met een kus 
werden beloond. Vervolgens zongen de kin
deren de Kommandants toe. 

TOESPRAAK MEVR. DE GROOT. 
Onder applaus staat mevr. De Groot op 

en verhaalt, hoe bevreesd zij was v~r de 
taak, die haar in Indie wachtte. Zij moest 
aanpassen aan alles en de taal leeren. Spr. 
leerde zoo veel van de Inlandsche lastdragers. 
Zij zag aan hen, !hoe de lasten die God op
legt in evenwicht moeten worden gehouden 
en hoe men het juiste steum.punt moet zoeken 
in J ezus Christus. 

Spr. dankt voor alle waardeerende woor
den, maar geeft de eer aan de officieren. 

,,Moge Christus Uw steunpunt zijn" was 
haar laatste bede voor iederen aanwezige ! 

KMDT. DE GROOT'S DANKWOORD. 

Kmdt. de Groot beantwoordt de lange rij 
van sprekers. Den Kolonel vraagt hij even 
moedig aan de zijde van den nieuwen Kom
mandant te strijden als aan de zijne. Ook 
dr. Tobi dankt spr. en wat de woord1·n over 
zijn werk betreft, wijst spr. op Christus. De 
discipelen hadden maar enkele brooden, maar 
Christus voedde daarmee de geheele menigte, 
het werk van den discipel is slechts dit 
brood door te geven. 

De Gouverneur-Generaal zeide, dat de 
practische arbeid van het Leger een steun 
was voor de regeering. 

,,Het werk in de frontlijn heeft 100 procent 
aan kracht noodig, daarom is mijn werk 
thans overgedragen aan een jongere en mij 
is rust gegevcn", aldus de Kommandant. 

Spr. dankt vervolgens de regeering, de 
Indische samenleving, voor elk vriendelij&:, 
bemoedigend woord, achtereenvolgens noemt 
hij de autoriteiten op en de groote maat
schappijen, die hebben geholpen bij het 
Legerwerk. Spr. brengt een eeresaluut aan 
alien in Indie. 

. Kolonel &ekhuis is een jonge man van 
groote gaven en kracht en het Leger gaat 
een tijd tegemoet van overwinning. 

De pers, zendeling V. d. Brug, generaal 
dr. Elshout worden achtereenvolgens toege

sproken. 
Zijn medewerkers dankt de Kommandant 

voor trouw en liefde. 
In een geestig woord, waarin het vlieg

tuiglawaai niet vergeten wordt, spreekt de 
Kommandant generaal Berenschot toe over 
de taak van beide Legers. 

Zijn medewerkers wenscht hij tenslotte 
Gods zegen toe. (Applaus). 

Kolonel Ridsdcl eindigt met het doen 
zingen van hct afscheidslied ,,God zij met 
U tot ons wederzicn", een ontroerend oogen
blik, tocn alle officieren en so1daten al 
zingend de Kommandants ecn afscheid toe
wuifdcn, velen zichtbaar ontrocrd. 

Na afloop drukten vclen voor het laatst 
den Kommandant en mevrouw De Groot 
de hand om een kort persoonlijk afscheid 
te nemcn." 

S T R IJ D K R E E T 3 

Eenige jaren geleden werd een Ameri
kaansch schip overvallen door een dikken 
mist, die verscheidene dagen aanhield. De 
kapitein begon ongerust te worden over het 
lot van zijn schip, want hij kon zich geen 
rekenschap meer geven van het punt, waar
op men zich bevond. Hij ging in zijn hut 
en begon te bidden. Getroffen door de ge
dachte, dat hij zijn ziel aan God had toe
vertrouwd en dat hij dus ook zijn schip in 
Zijn handen mocht stellen, legde hij alle 
dingen voor God neer, waarna hij rustig 
werd. Toch vroeg hij aan God, hem tegen 
den middag te verblijden met een wolkloo
zen hemel, omdat hij zijn waarnemingen 
wenschte te doen en zich wilde overtuigen, 
dat hij in goede richting koerste. 

Om 11 uur kwam de kapitein weer op de 
brug, met de zeeinstrumenten in de hand. 
De bemanning verwonderde zich, want de 
mist was dikker dan ooit. 

Uitzicht op den Tjikorai. 

ALS HIJ TOEFT, WACHT OP HEM ! 
---i:---

Alle waarneming was onmogelijk. De 
kapitein ging weer naar beneden, in de hut. 
bad voor de tweede maal en kwam opnieuw 
op de brug. 

Er was niets veranderd : de mist was nog 
altijd even dik. 

Hij ging weer naar zijn hut, om nog eens 
te bidden en kwam weer terug. Dit deed hij 
verscheidene malen, doch zonder succes. Het 
was nog tien minuten voor twaalf, maar niets 
wees op de minste verandering in de atmos
feer. Hij stond op de brug, de instrumenten 
in de hand, wachtend op den Heer ; de be
manning begreep niets van zijn gedrag. 

Plotseling scheurde het mistgordijn en 
rolde op als onder een onzichtbare hand. Na 

enkele minuten straalde de zon in al haar 
pracht en de gebedsman zelf stond als ver
steend. Hij was zoo ontsteld, dat hij nau": 
welijks in staat was, zijn instrume.1ten te 
gebruiken en van de omstandigheid te 
profiteeren. 

Met bevende handen slaagde hij er in, de 
zonshoogte aan te teekenen en vast te stel
len, dat zijn schip in de goede richting voer. 
Nauwelijks was de waarneming gedaan, of de 
mist kwrun opnieuw op en alles was weer 
even somber als te voren. Maar de kapitein 
wist, dat als hij niet op het juiste oog.en . 
blik op de brug geweest was met zijn instru
menten. hij niet de noodige waarnemingen 
had kunnen doen. 

Cliche - .. Bandoeng Vooruit" 

GODS BERGEN 
,,Ik hef mijn oogen op naar de ber
gen, vanwaar mijne hulp komen zal." 

Ps. 121: 1. 

Dit is een psalm voor den vacantietijd. 
als onze gedachten uitgaan naar bergtochten, 
naar meren en bosschen ! 

De kinderen Israels keerden terug van de 
eentonige vlakten van Babylon naar de 
heuvels van Palestina. Zij hadden heimwee 
naar de bergen rondom J eruzalem en het 
was de meest natuurlijke zaak voor hen om 
lqs te barsten in een lied : ,,Ik hef mijne 
oogen op naar de bergen, vanwaar mijne 
hulp komen zal." 

Niemand, die eenig gevoel heeft voor 
poezie, muziek of romantiek kan de bergen 
aanschouwen, zonder te denken aan den 
Schepper, Die ze geformeerd heeft. De 
grooten van Israels volk zagen in hun ge
liefde bergen een beeld van de kracht en 
onvergankelijkheid · van Jehova, den oor
sprong van alle rivieren vol zegen, het sym
bool van de immer blijvende tegenwoordig
heid Gods. 

,,Die op den Heere vertrouwen, zijn als 
de berg Zion, die niet wankelt, maar blijft 
in eeuwigheid. 

Rondom Jeruzalem zijn bergen; alzoo is 
de Heere rondom Zijn volk, van nu aan tot 
in der eeuwigheid." 

Het is niet zonder beteekenis, dat, toen 
God Zich een volk had verkoren, welks roe
ping zou zijn Zijn naam uit te dragen, Hij 
de heuvelcn van Galilea en Judea uitkoos 
tot hun woonplaats. 

Wanneer wij denken aan de groote, meest 
belangrijke gebeurtenissen uit de bijbelschc 
geschiedenis, die zich afspeelden op den 
berg Sinai, Horeb, Nebo, Moria, Karn cl, 
Gilboa en den Libanon, in het Oude Tes
tament, ·en den berg der Verzoeking, cler 

Zaligsprekingen, der Verheerlijking, den 
Olijfberg, die het heiligdom was, waar Jezus 
met Zijn Vader kon spreken, of Golgotha, 
den heuvel ,,buiten de poort'', dan zullen 
wij bemerken, dat den geheelen bijbel door, 
wij immer hetzelfde verlangen ontdekken : 
,,Ik hef mijn oogen naar de bergen, vanwaar 
mijn hulp komen zal." 

Onze ziel moet opwaarts blikken voor ver
lossing. De rnedische wereld maakt meer en 
meer gebruik van frissche lucht en de kracht 
der zon als geneeswijze. 

De vlakte met haar overvolle steden, de 
rookwolken van materialisme, den nevel van 
zinnelijkheid, hartstocht en misdaad - staan 
de dagbladen er niet vol van ! - bezoedelen 
de ziel en houden haar gebonden. Wij heb
ben de bergen noodig, waar Gods reinigende 
tegenwoordigheid onze ziel ,,sc.h.oon" maakt 
en vernieuwt. 

Rots der Eeuwen, troost in smart, 
Laat mij schuilen aan Uw hart. 

Laat het water en het bloed, 
Dat Uw open zijde ontvloeit, 

Zijn een dubb'le artsenij, 
Die rnij maakt van zonde rein. 

Evenals de kleine dorpen en hutten te
gen de berghellingen beveiligd zijn voor 
den storm, die boven op den bergtop woeJL 
zoo ook is Jezus Christu.s de Rots der Eeu
wen. Hij heeft ,,onze ongerechtigheden op 
Hem doen aanloopen." 

Zooals de hutten aan den voet van den 
berg veilig zijn voor den bliksem, die den 
bergtop treft. zoo heeft Christus, als de Rots, 
de Goddelijke rechtvaardigheid Hem laten 
treffen, ,,de straf was op Hem". 

Evenals de bergtoppen allen regen op
vangen en dezen in stroomen van zegen 
doet neerdalen in de vlakte, zoo is Christus 
de Rots der Eeuwen, de Bron van alle 

stroomen van geestelijken zegen, die ons 
verkwikt en verrijkt. Tot Hem heffen wij 

onze oogen op voor onze Verlossing. 

Onze ziel moet opwaarts blikken om 
kracht. Weinig wonderen der natuur spre
ken zoo duidelijk van de kracht van den 
Almachtige als de bergen, die Hij ge
schapen heeft. Deze kracht is het, die wij 
noodig hebben, om de verzoeking dezer 
wereld te weerstaan, het vleesch en den 
duivel te bestrijden. Waar zullen wij ·vol
doende kracht hiertoe vinden ? 

Er is neiging deze kracht te zoeken in de 
vlakte, genaamd: VREES. Een zekere mate 
v.an kracht kan tot ons komen door vrees 
voor de gevolgen der zonde voor onszelf, 
ons lichaam, onzen geest of onze ziel. Uit 
vrees zijn wij sterk. Ook is daar de vrees 
voor de straf der wet, voor het oordeel der 
wereld ; de vrees schande te brengen over 
onszelf of onze familie. Dit alles geeft ons 
een zedelijke kracht om het rechte pad te 
bewandelen. Deze kracht is echter een zeer 
onzekere, die ons innerlijk meer en rneer 

verzwakt. 

De eenige en ware kracht voor den Chris

ten komt van Boven. De Psalmist zegt het 
heel duidelijk : ,,Mijn hulp is van den Heere. 
Die hemel en aarde gemaakt heeft." .. Uw 
Bewaarder zal niet sluimeren," .. De Heer is 
Uw Bewaarder," .. De Heer zal u bewaren van 
alle kwaad." ,,De Heer zal uwen uitgang en 
uwen ingang bewaren van nu aan tot in der 
eeuwigheid." Hef daarom uw oogen op naar 
de bergen, vanwaar uwe hulp komen zal. 
Laat, terwijl de geest ontspanning vindt in 
den bergtocht, de ziel verkwikt worden door 
de zuivere atmosfeer op den berg Gods, de 
plaats, waar wij Hem ontmoeten en nieuwe 
geestelijke kracht opdoen voor het !even in 
de vlakten van het dagelijksch bestaan. 



TICliT~~ • ZIJ1'T C3~1i~Il'1. 

Hoe komt het toch, dat. een jonge, onge
trainde, onontwikkelde jongen als William 
Booth de stichter werd van het wereld-ver
breide Leger des Hells en zulk een voor
aanstaande plaats in de wereldgeschiedenis 
heeft ingenomen ? 

Het komt, omdat hij een volgeling was van 
Jezus Christus, omdat hij het menschdom, 
mannen en vrouwen, jongens en meisjes, zag, 
zooals Jezus hen had gezien, omdat hij, nadat 
hij zijn Helland gezocht en gevonden had, 
zijn schatten deelde met anderen. 

Het komt, omdat hij openlijk, van ganscher 
harte, ,,al wat er was van William Booth" -
zooals hij het zelf heeft uitgesproken - gaf 
aan God, vanaf het eerste oogenblik van 
zijn overgave, en niet eenmaal bezweek voor 
de verzoeking iets van zijn toewijding terug 
te nemen. 

Al de eeuwen door zijn er mannen geweest, 
die zich een zeer besliste plaats in de wereld
geschiedenis verworven hebben, mannen, 
die wonderbare ontdekkingen deden; man
nen, die de medische wetenschap hebben 
opgevoerd tot de hoogte, die ze heden ten 
dage heeft bereikt ; mannen, wier naam zal 
blijven leven als die van groote staatslieden, 
financiers, diplomaten, dictators, krijgsman
nen, mannen, wier veldheersbeleid in tijd 
van oorlog de naties heeft behoed voor 
algeheelen ondergang ; mannen, wier muzi
kale gaven eenzamen hebben vertroost en 
verkwikt. Het is in deze categorie van man
nen, dat William Booth zich een eigen plaats 
in de geschiedenis der wereld heeft veroverd. 

Abraham Lincoln, Amerika's grootste 
staatsman, rustte niet, voordat hij Amerika 
had bevrijd van de schandvlek der slavernij. 

Zoo ook rustte William Booth niet, voordat 
hij de geestelijke vrijheid had teweeggebracht 
in het hart van alien, met wie hij in aan
raking kwam ; ook rustte hij niet, voordat 
hij de roeping, door God Zelf gegeven, om 
uit te gaan in deze wereld en den mede
mensch vrijheid en vergeving van zonde te 
prediken, al zijn familieleden, officieren en 
soldaten onuitwischbaar had ingeprent. 

Napoleon Bonaparte, die zelf zijn leger 
voerde over de Alpen - een kunststuk, dat 
altijd voor onmogelijk was gehouden -, was 
een man met ontembaren wil, doch hij 
bekommerde zich niet, om het welzijn van 
zijn volgelingen. Frankrijk en zijn eigen eer, 
waren zijn voornaamste drijfveeren en ge
dachten. Zijn manschappen leden onnoemlijk, 
doch nooit wllde hij zijn plannen in eenig 
opzicht wijzigen. Ofschoon zijn leven eer
loos en in schande eindigde, is zijn naam 
toch steeds genoemd als van een man, die, 
,,uit het volk voortgekomen" keizer werd 
!outer door zijn eigen wllskracht en krachtig 
leiderschap. 

\Villiam Booth was evenzeer een man met 
een ontembaren wil, doch zijn willen was 
gekeerd naar de opheffing, de redding van 
bet menschdom, inplaats van naar eigen 

,,DE WERELD VOOR CHRISTUS -

CHRISTUS VOOR DE WERELD". 
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gewin en positie. Ook hij was een be
kwaam soldaat, een groot leider, maar zijn 
gedachten gingen uit naar het welzijn en de 
opheffing van zijn volgelingen. William Booth 
was eveneens arm, toen hij begon, maar 
zijn leven eindigde - ofschoon arm aan 
aardsche bezittingen - met groote schatten 
in het koninkrijk Gods. 

Rembrandt, de groote meester der schil
derkunst, kon met enkele streken van zijn 
penseel een portret op het doek brengen, 
z66 sprekend, dat het was also£ het gelaat 
leefde. 

William Booth kon door enkele streken van 
zijn ,,penseel", de redenaarskunst, z66 den 
beklagenswaardigen toestand der lijdende, 
zondige menschheid schilderen, dat zijn 
hoorders niet alleen den toestand zagen, 
doch dien doorleefden en doorleden en dan, 
met enkele beslissende streken van zijn pen
seel, bracht hij hen er toe hun leven van 
genot, hun geliefden, hun vooruitzichten op 

te geven, opdat de ziel van anderen gered zou 
worden en mannen en vrouwen teruggehou
den zouden worden van het verderf. 

Slechts een enkele van de groote mannen 
uit de wereldgeschiedenis hebben wij ge
noemd en onzen Stichter daarmee vergeleken. 
Op velerlei wijze heeft zijn leven getoond, 
dat hij huns gelijke was, ja zelfs hen over
trof, want zij blonken uit in vergankelijke 
dingen, maar zijn doel was : ,,J ezus Christus 
en Dien gekruisigd." 

De van God gegeven kracht in het leven 
van dezen eenen man, heeft de opheffing 
van ontelbare duizenden tot stand gebracht. 
William Booth slaagde er in een taak ten 
uitvoer te brengen, waar koningen en rechts
geleerd~n geen raad mee wisten en hij deed 
dit op zeer eenvou.d1ge wijze. 

Er zijn ontelbare gezinnen, de heele 
wereld over, waar Jezus vandaag het ,,Hoofd" 
is, tengevolge van de toewijding en het leven 
van William Booth. Hij had begrepen, dat 
slechts door liefde, de liefde van God, de 
mensch er toe gebracht kan worden, de zonde 
en de gevolgen er van te erkennen en 
God heeft wonderen door hem verricht. 

De naam ,,William Booth" wordt met eer
bied uitgesproken in vele landen en ofschoon 
onze Stichter reeds is heengegaan en be
hoort bij de ,,schare, die niemand tellen kan," 
toch zal de herinnering aan zijn leven en 
het resultaat van zijn werk een onsterfelijken 
invloed blijven verspreiden tot in lengte van 
dagen. 

De oogen der behoeftigen wenden zich 
tot u. Zij hongeren - zij sterven - zij 
w orden verdoemd. Zult gij hun fraaie stee
nen, bloemen, versierselen of vermaak geven 
in plaats van brood ? 

Er IS Brood - overvloed van brood in 
het· Huis van onzen Vader. Deel het uit -
zeven dagen per week - opdat de menschen 
niet omkomen. 

William Booth. 

------- --

SE~ARANG L 

Door vriendelijke bemiddeling van Envoy T. T. Oey van Krengseng, is korps 
Semarang I in staat geweest een muziekkorps op te richten en op 22 Mei had des 
avonds de openbare wijding der instrumenten plaats. De opkomst van makkers en belang
stellenden was aardig. Na opening op gewone wijze, gingen mevr. Oey, onze J. L. pen
ningmeesteresse, en de Vlagsergeant in gebed voor. Hierop sprak Adjudant Mepham 
een woord van inleiding en dankte den Envoy voor zijn mooie gift. Daarna kwam de 
Envoy zelf aan het woord. Spreker richtte zich in het bijzonder tot de muzikanten. 
Hij zeide o.m. : ,,Makkers, ik ben blij u de instrumenten te kunnen schenken. Laat ons 
flinke, dappere, strijdende muzikanten zijn. Trek er met uw instrumenten op uit in 
heggen en stegen, opdat ge door uw muziek vele zielen moogt winnen voor Jezus." 

De instrumenten netjes gerangschikt, de muzikanten er achter, de Legervlag ont
plooid, zoo had de inzegening plaats. Wij gevoelden de tegenwoordigheid van Gods Geest 
op bijzondere wijze, toen onze B.O. ons voorging in gebed. Daarna spraken twee dcr 

makkers namens allen, een woord van dank en werd een nummer gespeeld. Het was 
nog niet volmaakt, doch voor slechts drie weken van repeteeren toch heel aardig. 

Envoy Oey behandelde zelf het bijbelgedeelte en legde den nadruk op het feit, dat 
wij God moeten loven en prijzen voor Zijn almacht en goedheid. Moge God het muziek

korps, ja ons geheele korps, tot rijken zegen stellen van velen ! 
Een die er bij was. 

ST R IJ D 

"' 

8en laatste 

groet. 
BlJ ons vertrek uit Nederlandsch-Indie ~ 

openbaar uitdrukking te mogen geven 
durenden steun, dien ik i!an de vele autoritei 
'heb mogen ondervinden. Ook de belangstE 
samenlevVn.g in het algemeen, zijn mij stee\ 
ve-rouilen van mijn taak. Dank zij uw hulp 1 
van crisis, ons werk voort te zetten en oo 
deel te doen. 

Een woord van oprechten, diepgevoeld 
richten langs dezen weg. Mevrouw De Gro 
denken aan al de jaren, dat w ij met u Ji.eb 
van het koninkrijk Gods en aan de opbouwil 
ons immer vreugde gegeven te weten, hoe o 
taak met getrouwheid en lief de vervulden, ho 
de geiegenheden en kansen hebben aangevat 
den Meester. 

God hee~ Zijn zegen rijkelijk over ons 
gedrukt waren door zonden, tot Hem te leide 
te verzorgen en kinderen een tehuis te bir.r · 

Onze arbeid ging dikwijls gepaard met 
van, waarde makkers, dat als u met dezelfde 1 

Territoriaal Kommandant zult voortgaan -
gij met de ervaring van het verleden groote 
zal u tot overwinning leiden, als gij Zijrv wl 

Wij zenden ook een bijzonderen groet 
zijn ons al'tijd heel duidelijk bewust gewee 
te kampen, doch hebben ons ook met u van 
die uw deel waren. 

Ook denken wij aan de groote schare van 
offcieren en daardoor ook ons, zoo trouw ter 

Tenslotte wil ik nog een hartelijk woord 
omringden op het Hoofdkwartier: den Che. 
aUen hun plicht met zulk een no:uwgezetheid 

Dikwijls zullen onze gedachten teruggai 
Wij zullen ons verheugen over elke overUJin,"' 
K,olonel en mevrouw Beekhuis. Moge Gods ~ 

Wij zullen it ' 

IN U li~E It\~ 
In U he b ~k gevonden 

Geen blanke rust en vree, 
Maar sterkte om mijn zonden 
En al mijn levenswondcn 

Te dragen met mij mee. 

Voor U wil ik belijden 
Wat diep verborgen woelt, 

Door bang en bitter strijden 
Zich tot Uw dienst moet wijden 

Die mijn bevrijding doelt. 

Tot U mag ik mij wenden 
Oo 1( in den zwartsten nood, 

In branding van ellende 
Zult Gij Uw lichtstraal zenden 

Die 't warrend duister doodt. 

Leeren drij ven. 

In U heh i.k gev0 

0 Gij die roept efl 
N ooit zal i.k U d 

Maar 'k wil, aan 
Gaan, tot Uw w0 

Er wordt een geschiedenis verhaald van 
een jongen man, die zocht naar eeuwige 
zekerheid en vrede met God. 

De vriend, aan wien hij zijn moeilijkheden 
toevertrouwde, doorzag zeer spocdig dat hij 
het eeuwige !even trachtte te verkrijgen door 
zijn eigen pogingen. Hij sprak van ,,ernstige 
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~
ht ik het een voorrec~t, nogmaals in het 

mijn hooge waardeering voor den voort
n, die met onzew aflbeid in contact kwamen, 
ing en offervaardigheid van de lndische 

een groote bemoediging geweest bij het 
as het ons mogelijk in de afgeloopen jaren 

op het terrein van werkLoozen-zorg ons 

dank willen wij ook tot onze officieren 
t en ikzelf zullen met dankbaarheid terrug 
r n mogen samenwerken aan de uitbreidilng 
(t9 en versterking van ons Leger. Het heeft 
ee officieren in de verschill.ende poste'I'!. hun 
e zij de moeilijkheden hebben doorworsteld, 
en hun beste krachten gaven in dienst van 

uitgegoten en ons geholpen, degenen, die 
n, de kranken te verplegen, verwaarloosden 
.den. 
rroote moeilijkheden, doch ik ben er zeker 
oewijding onder aanvoering van u.w nieu.wen 
en daar twijfel ik geen oogenblik aan -
ding.en zult doen in de toekomst. God Zelf 

[l en w·eg blijft volgen. 
an onze arbeiders int de verre posten. Wij 

f van de moeilijkheden, waarmede u had 
rrte verheugd over de vele overwWiningen, 

heilssoldatew van alleriei landaard, die hun 
zijde gestaan hebben. 
van dank richten tot he<ni, die mij dagelijks 
r-secretaris en den Hoofdkwartierstaf, die 
• hebben volbracht. 

naar den arbeid in Nederlandsch-lndiii. 
ing, die God u geeft onder de leiding van 
misbaren zegen op u allen Tu.Sten! 

.me,r blijven uw dankbare en toegenegene, 

M. de Groot-Bollinger 
J. W. de Groot. 

Commissi-Oners. 

Met U kan ik bevechten 
Al wat daar gist en dreigt, 

Al 't klemmend aardsche hechten, 
't Opstandig Zelf een.s knechten 

Tot 't naar Uw hoogten hijgt. 

Aan U moet ik wel geven 
Geheel, met volle kracht, 

Dit klein gebogen leven, 
Dat 't naar U opgeheven 

Uw zegen werkend wacht. 

Door U zal eenmaal komen 
Mijn ziel, zoo Gij het wilt 

' Tot <laad, die zonder schromen 
Zich geef t, en boven droomen 

Het heetst verlangen stilt. 

den ...... . . . 
eidt, 
orgronden, 
gebonden, 
rd bereid. 

~ien Labberton. 

gebeden" en ,,hartelijke verlangens" naar de 
zaligheid, maar klaagde voortdu.r-end dat hij 
,,in spijt van alles geen verschil voelde." 

Zijn vriend antwoordde hem eerst niet, 
maar plotseling viel hij hem daarna in de 
i'Cde met de vraag : 

,,Hebt gij ooit leeren drijven, Willem?" 
,,Ja, zeker !" was het verwonderde ant-

Woord. (Volgende kolom, onderaan) 

.. 

0 P 8 Juni 1.1. hebben Kommandant en 
mevrouw De Groot Ned.-Indie voor 

goed verlaten met het ms. ,,Dempo" en als 
laatsten groet op hun verdere levensreis, 
willen wij aan deze plaats gaarne enkele 
woorden van waardeering wijden aan deze 
onze !eiders, die straks hun welverdiende 
rust hopen te genieten. 

Op enkele maanden na heeft Komman
dant De Groot zijn vijftig dienstjaren vol
tooid, doch wie hem gedurende deze laatste 
periode in Ned. Indie (in 1912 was destijds 
Kolonel de Groot ook de Territoriaal !eider 
in deze gewesten) heeft gadegeslagen, kan 
zich zeker aansluiten bij wat het ,,Alg. In
disch Dagblad" schreef na de vaarwelsa
menkomst in het Olcottpark-gebouw: 
,,Voor hem, den bijna zeventigjarige was 
geen gang te zwaar. De reizen en het werk 
vielen hem soms wel moeilijk, maar zijn 
groot plichtsgevoel en zijn onverwoestbare 
energie overwonnen echter alle physieke 
bezwaren en hij bleef op zijn post." 

Dit is een woord, dat den indruk weer
geeft, welken Kommandant de Groot 
maakte op den ,,buitenstaander". Wij -
officieren en heilssoldaten - kunnen dit 
woord niet alleen onderstrepen, doch daar
aan toevoegen, wat in de besloten afscheids
samenkomsten tot uiting kwam, hoe dit 
voorbeeld van ijver, energie en volharding 
ons geholpen heeft, niet ,,onder te doen" 
voor onzen grijzen leider. Dit streven heeft 

· eigen kracht gestaald, eigen visie verruimd, 

In TOEREN en den buitenpost 

TOEMP ANG wordt een mooi werk 

verricht onder de jeugd, door Kapitein 

en mevr. Baasto met hun helpers. De 

vereenigde J ongelieden-korpsen van 

beide plaatsen ,,gekiekt". 

eigen liefde tot de arm.en, verstootenen, 
zieken en ellendigen in dit land vergroot en 
verdiept. Daardoor is ons Leger geworden, 
- wij zeggen het in diepen ootmoed voor 
God-, zooals genoemd blad ons schildert. 

,,In een wereld, waarin machtswellust, 
verderfelijk egoi:sme, eigenwaan en bruut 
materialisme zoo dikwerf onbeperkt schij
nen te heerschen, is dit Leger een symbool, 
neen een tastbaar bewijs, dat machtiger dan 
het brute geweld tenslotte is het liefde
ideaal, dat deze menschen bezielt". 

De Kommandant heeft gedurende deze 
tweede dienstperiode onder den zegen Gods 
veel tot stand zien komen. Hij zou er ech
ter nimrner in geslaagd zijn dit groote werk 
te verrichten, wanneer niet de Regeering 
door haar vertegenwoordigers, alsook de 
Bestuurs-ambtenaren, autoriteiten, de Pers 
en de Indische samenleving in het a:ge
meen, hem daarin krachtig terzijde hadden 
gestaan en hem met invloed en geld gesteund 
hadden. Doch dank zij hun practische hulp 
is het Leger uitgegroeid tot wat het van
daag is. 

• * • 

,,En vondt gij het gemakkelijk dit ite 
leeren ?" 

,,Eerst niet," zei hij. 
,,Wat was de moeilijkheid ?" vervolgde 

zijn vriend. 
,,Ja, ik kon eerst niet stil liggen; ik kon 

eerst niet gelooven of mij voorstellen, dat 
het water mij zou kunnen bovenhouden 
zonder eenig toedoen van mijn kant ; zoodat 
ik altijd begon mij te weren, en natuurlijk 
zonk ik dan dadelijk naar beneden." 

,,En toen ?" 
Toen ontdekte ik dat ik elke poging moest 

opgcrven, en stil rusten op de kracht van het 
water om mij boven te houden. Dit was ten 
slotte gemakkelijk genoeg, ik kon nu op mijn 
rug liggen in het volste vertrouwen dat ik 
nooit zinken zou." 

,,Is Gods Woord niet meer uw vertrouwen 
waard dan de veranderlijke zee ?" God be
veelt u niet op ,,gevoelens" te wachten. Hij 
gebied.t u juist in Hem te rusten, Zijn woord 
te gelooven en Zijn gave aan te nemen. 
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EEN WOORD VAN WAARDEERING 
bij het afscheid van 

KOMMANDANT EN MEVROUW DE GROOT 

Wij zouden bij een terugblik allereerst 
willen noemen, den geestelijken arbeid on
der Europeanen en Inheemschen, die steeds 
de groote belangstelling en liefde van beide, 
Kommandant en mevrouw De Groot, heeft 
gehad. In de MINAHASSA en op AMBON 
werd het Legerwerk begonnen. Veel moei
lijkheden waren te overwinnen, doch aan de 
doortastendheid van den Kommandant is het 
grootendeels te danken, dat in beide phat
sen een gezegend verricht wordt. 

Op KRENGSENG, een groote plantage m 
Midden-Java, werd op verzoek van Envoy 
Oey hec Evangelisatie-werk onder de Ja
vaansche bevolking begonnen, en duizenden 
Mohammedanen hebben daar voor het eerst 
het blijde Evangelie van Christus gehoord. 

De jaarlijksche Vijfdaagsche Conferenties 
werden in de voornaamste centra op Java 
ingesteld en de zegen daarvan uitgaande is 
niet te berekenen. Ook de Landdagen op 
Dago dateeren van de laatste jaren en 
trokken elk jaar een flinke schare naar den 
Dago-heuvel. 

Het korpswerk had het hart van de 
Kommandants geheel. In verscheidene 
plaatsen over heel den Archipel, werden 
Evangelisatie-posten geopend, terwijl men 
elders zich verheugt over betere en ge
schikter behu.izing. Zoo kregen o.a. Sema
rang I, Medan, Cheribon en Bandoeng II 
een keurige nieuwe zaal. 

Het werk voor de militairen mocht zich 
ook in groote belangstelling van onzen lei
der verheugen, getuige de opening van een 
tehuis in Padang, Tarakan en Ambon, terwijl 
in Soerabaja het tehuis voor Land- en 
Zeemacht een prachtig complex gebouwen 
kreeg tot huisvesting. 

Het medisch werk alsook de arbeia onder 
vrouwen en kinderen, werd eveneens be
langrijk uitgebreid en verbeterd. Het nieu
we ziekenhuis in Toeren, dat als deze S.K. 
in handen der lezers komt D.V. reeds ge
opend is, was nog het plan van Kommandant 
de Groot. In Padang en Bandoeng werd 
het Jnedisch werk begonnen. 

Op de groote kolonie te Kasijan, waar 
zieke en hulpbehoevende inheemschen 
verpleegd worden, wordt een mooi werk 
verricht. 

Het kinderhuis te Medan zal immer een 
monument blijven van de liefde voor ,,h~t 
kind" en het jeugdwerk in het algemcen. 
Dit laatste had ook de voortdurende a:m · 
dacht van den Kommandant en de Jonge
liedendagen zullen een mooie herinnering 
blijven. 

· Tot slot zou.len wij nog willcn noemen 
het Crisiswerk. De laatste jaren waren 
moeilijk voor Indie. Toen de crisis uitbrak 
stonden velen hulpeloos. De Kommandant 
zag zijn kans om de helpende hand te bie
den en zeven Crisis-tehuizen voor Europe
anen zoowel als inheemschen, werden ge
opend. Menigeen, die nu reeds weer een 
goede betrekking bekleedt, zal immer met 
dank terugdenken aan de hulp ontvangen 
in tijd van barren nood. Gelukkig zijn de 
toestanden beter en alleen het tehuis voor 
Socialen Arbeid in Batavia en Oengaran is 
gebleven, omdat er wel altijd ,,hulpeloozen" 
zullen zijn ! 

Ook de Werkcentrale, ,,geboren" in deze 
jaren, blijft, omdat zij voorziet in een drin
gende behoefte : den jongen man van Indie 
te helpen. 

De grijze aanvoerder ging heen, doch de 
strijd blijft ! Een nieuwe ,,Kapitein" zal 
straks de strijdmachten aanvoeren en zeker 
zal Gods zegen ook op zijn arbeid rusten, 
want ,,de zaak is des Heeren." 

• * • 

Nog een woord dringt ons uit het hart 
aan mevrouw De Groot, die al deze jaren 
met raad en daad achter den Kommandant 
heeft gestaan, en een eigen plaats veroverd 
heeft in het hart van officieren en makkers, 
zoowel als in het leven van velen buiten 
onzen kring. 

Door haar artikelen in de Strijdkreet, 
haar lezingen in besloten kring en het per
soonlijk contact heeft zij grooten geestelij
ken invloed verspreid. Daardoor heeft zij 
sympathie gewonnen voor het maatschap-

pelijk werk onzer Organisatie van perso
nen, wier invloed en hulp wij zeer noodig 
hebben. Wij zullen haar ,,pen" missen. Haar 
rijke levenservaring, doch bovenal haar 
ervaring van den omgang met God, door
gegeven in wat zij schree.f, heeft merug hart 
verrijkt en geroerd en langs dezen weg 
zeggen wij haar daarvoor dank. God zegene 
Kommandant en mevrouw De Groot op 
hun verder levenspad ! 

GEN ADE. 

Alleen door de lief de van God 
en nie~ door iets aantrekkelijks 
in den zondaar, wordt de gren
zenlooze lankmoedigheid ver
klaard, waarmede God hem in 
Christus als Zijn kind wil aan
nemen. 

• 
De natuurlijke mensch wil niet 

van genade weten. Hij wil zelf 
verdienen en niet uit vrije gunst 
om niet ontvangen. En toch -
dit is Gods weg tot zijn eeuwig 
heil. 

Er wordt niets gegeven in het 
,, verre land", zelfs geen draf. 
Satan verkoopt alles en wel tot 
een duren prijs : tot den prijs 
onzer ziel. Gij moet bij hem alles 
koopen. Het beginsel der wereld 
is : Niets voor niets . . . . . . . ........ " 
Wilt gij iemand vinden, die geeft, 
ga dan tot God ! 

• 
De genade kent geen grenzen, 

geen perken. Wie we ook zijn, 
hoe slecht we ook mogen wezen, 
toch is God jegens ons liefde. 
De wet kan het geweten kwel
len ; de genade verootmoedigt 
ons. 

Men krijgt alleen een begrip 
van de onmetelijkheid van de 
zonde door de onmetelijkheid van 
de genade. 
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HOE HEETTE DE BARMHARTIGE 
SAMARITAAN ? 

Toen Oberlin nog pas proponent 
was, ging hij eens van Straatsburg 
naar X. Het was midden in den win
ter. De weg lag vol sneeuw en hij had 
verscheidene uren te loopen, eer hij 
de plaats zijner bestemrning kon be
reiken. Onderweg werd hij zoo moe, 
zoo uitgeput, dat hij geen voet meer 
kon verzetten. Hij was midden tus
schen het gebergte, zag nergens 
mensch of huis en op geen anidere 
hulp kunnende rekenen, dan alleen 
op die van God, zette hij zich op den 
grand neder en beval zijn ziel aan den 
Heer, daar hij niet anders verwachtte, 
dan dat hij hier sterven zou. 

,,Ik sliep in," zegt hij, ,,en zeker zou 
ik door de kou den doodslaap zijn in
gegaah, als de Heer Zich niet over rnij 
ontfermd had. Toen ik wakker werd, 
voelde en zag ik, dat iemand mij om
armde en mij wreef. Hij gaf mij iets 
te eten en te drinken en noodigde 
mij uit in zijn wagen te stappen en tot 
aan het naaste dorp mee te rijden. 
Dit deed ik en daar aangekomen zijn
de, dankte ik hem hartelijk en bood 
hem een geldstuk aan. Dit wees hij 
echter af, zeggende, dat ieder ver
plicht is zijn naaste wel te doen zonder 
belooning in geld. 

,,N oem mij dan ten minste uw 
naam !" zei ik tot hem ,,dan kan ik 
voortaan u in mijn gebeden gedenken." 

Ook dat wilde hij niet doen en vcoeg
de er bij : ,,Ik zie, dat gij een geeste
lijke zijt, misschien een aanstaand 
prediker. Dus kent gij den Bijbel. 
Zeg nuj nu eens : hoe heette de barm
hartige Samaritaan ?" 

Ik kon hem natuurlijk hierop geen 
antwo0rd geven. 

,,Welnu," zeide de voerman, ,,clan 
zeg ik u ook mijn naam niet." Daarop 
reed hij verder en ik had tevens een 
goede le~ ontvangen. 

KINDEREN, DIE OVER ZIJN 
door Anke Servaes. 

Bovengenoemd boek werd ons ter recensie 
toegezonden. Na een maand verscheen van 
dit boek reeds de vierde druk, wat op zich
zelf een aanbeveling is. 

De titel zelf heeft al veel aantrekkelijks 
voor hen, die met open oogen door het leven 
gaan en op den levensweg ook vaak kindcren 
ontmoeten, ,,die over zijn." 

De hoofdpersoon, de vrouw van een dokter, 
die met haar man de opvoeding van veel 
,,nieznandskin<leren," dikwijls ook onge
wenschte kinderen, op zich heeft genomen, 
vertelt over haar groote gezin op boeiende 
wijze. Niet altijd deelen wij de zienswijze 
en manier van opvoeden van ,,moeder Lies
beth," doch wat zij vertelt over haar kinde
ren, geeft ons groote waardeering en gunt 
ons een zuiveren blik in haar eigen ruim 
,,rnoederhart". De mooie opvatting van haar 
taak, komt b.v. treffend naar voren in een 
gesprek met een ,,schooiertje," een jongen, 
die aan het tuinhek om een boterham komt 
vragen. Er ontspint zich een gesprek tus
schen ,,moeder Liesbeth" en den jongen 

,,Er valt een stilte. Dan vraagt hij opeens 
met een weer heldere stem : ,,Maar als <lat 
jouw kinderen niet zijn, wie zijn het dan 
wel ?" 

Hij wacht en ik tracht te benaderen wat 
genoeg zal zijn .............. . 

,,Kinderen, zooals jij." 
,,Die overal en nergens' hooren zeker ?" 
,,Ja." 
,,En wat doe je hier met ze ?" Zag ik een 

vleugje achterdocht door zijn blik gaan? 
,,Voor ze zorgen." 

,,Zonder <lat je er wat voor krijgt ?" roept 
hij met stemverheffing, ,,want als ze niks 
hebben, kunnen ze ook niks geven; ik heh 
ook niks." 

,,Ze geven wel wat." 
,,Wat clan?" 
,,Hun hart." 
,,Hun hart ?" herhaalt Sam met nadruk, 

,,wat moet je daarmee ?" 
,,Probeeren vast te houden." 
,,En als ze los willen ?" Een uitdagende 

flikkering in zijn oogen. 

S T R IJ D K R E E T 

------~·--------
GETROUWHEID is een deugd, die 

in de Heilige Schrift met bijzondere 
waardeering wordt venneld. 

Evenals tevr·edenheid is getrouwheid 
een zeldzaam plantje. 

David heeft eens uitgeroepen: ,,De 
getrouwen zijn weinig geworden onder 
de menschenkirrderen". En Micha 
heeft in denzelfden geest gesproken, 
toen vanwege de zonde van het huis 
van Israel alles in puinhoopen terneder 
lag : ,,De getrouwe is vergaan uit het 
land ; er is niemand meer oprecht on
der de ·menschen." En hij had toen 
slechts een troost : het uitzien naar 
den Eeuwig Getrouwe. 

We kunnen wel zeggen, dat het ge
brek aan getrouwen een verschijnsel 
is van alle tijden. De reden is, dat he~ 
niet zoo eenvoudig is om getrouw te 
zijn. Want getrouw wil zeggen : eer
lijk, open, oprecht, volkomen overeen
stemmende met de waarheid, zich toe
wij dende met een onveranderlijke ge
hechtheid. 

N ochtans : ieder mensch kan deze 

deugd bezitten. Niet iedereen heeft 
een sterk geheugen, een fijn gevoel, 
groote kracht. Maar iedereen, vorst 
of onderdaan, heer of knecht, geleer
de of ongelettel'de, kan trouw zijn. 
In de toekomst wordt clan ook de be
looning niet gegeven naar het aantal 
of de grootte van talenten of gaven, 
maar naar de getrouwheid, waarmee 
het meerdere of mindere is beheerd. 
Zeker wordt er gegeven naar vermo
gen en bekwaamheid, maar als men 
aantoom.t, wat men heeft gewonnen 
met het toevertrouwde, klinkt het ant
woord: ,,Wel, gij goede en getrouwe 
d:ienstknecht, over weinig zijt gij ge
trouw geweest, over veel zal Ik u 
zetten." 

Voorzeker is dit verblijdend, want 
nu behoeft niemand achter te blijven 
in het ontvanger.a van goedkeurend 
loon. Het gaat er toch alleen maar om, 
dat men datgene w:i.t men heeft, al is 
het nog zoo gering, in getrouwheid 
besteedt. Want dit strekt tot vreugde 
des Heeren. In den bijbel wordt gespro-

De Kapiteins Boschma met de makkers van Soerabaja Ill. Deze foto werd genomen bij 
gelegenheid van het vertrek van een der makkers naar Ambon. 

God zegene onze kameraden in Soerabaja III ! 

LANDDAG TE LAW ANG. 
Dat er in het bergstadje Lawang iets bij

zonders ging gebeuren, bewees de groote 
drukte, die er in de gewoonlijk rustige plaats 
heerschte op den Tweeden Pinksterdag. Van 
alle kanten stroomde men samen. Wij zagen 
de heilssoldaten arriveeren met den trein 
uit Malang en met de autobussen uit Soe
rabaja, dan waren daar de vrienden uit 
Malang zelf. Het was de echt gezellige drukte, 
die men steeds weer aantreft, wanneer oude 
vrienden elkaar ontmoeten. Majoor Lorier 
had de leiding, bijgestaan door de Kapiteins 
Lippe en Sprokkereef. 

Reeds bij de vlaghijsching, toen het oude 
lied werd gezongen: ,,Voor zielen dit blijft 
onze leus ! " deed het zoo bezielend aan die 

,,Dan laat ik ze los." 
,,Willen ze wel'ns los ?" 
,,N ooit, tot nu toe.'' 
,,Allemachtig, wat hen jij dan eigenlijk 

van ze ?" 
,,Dat heeft geen naam." 

Als de taak op zekeren <lag te zwaar 
wordt, gaat ,,moeder Liesbeth" een ,,kruis
tocht" maken met een Legerzuster door een 
der ergste slums van de groote stad. Daar 
wordt de liefde voor de verwaarloosden, uit
gestootenen, verlatenen opnieuw tot een 
laaiend vuur en met nieuwen moed gaat ze 
terug naar ,,Beukenoord." 

Het boek is verkrijgbaar bij de ,,Hollandia 
Drukkerij" te Baarn. 

schare mannen en vrouwen te zien rondom 
de Legervlag, bezield met een doel : de 
redding van zielen. 

Om 9 uur began de heiligingssamenkomst, 
die geheel stond in het teeken van Pinkster
feest. De liederen, die werden gezongen, het 
gebed van Majoor Van Oudheusden, de 
heerlijke rustige omgeving, de getuigenissen 
van Kapitein Lippe en Luitenant Leimena, 
dit alles bereidde den bodem voor de blijde 
Boodschap door Majoor Lorier gebracht: 
De noodzakelijkheid vervuld te zijn met den 
Heiligen Geest. Het woord geuit door een 
bezoeker aan het eind van den dag : ,,Ik: 
heh nog nooit zulk een schoonen morgen 
meegemaakt", was typeerend voor deze 
samenkomst. 

Na een korte pauze, waarin tijd was en 
gelegenheid voor het gebruiken van verfris
schingen, begon het Muziek- en zangfeest. 
Het is zeer moeilijk de muzikale prestaties 
weer te geven van de verschillende groepen, 
welke hun medewerking gaven tot het wel
slagen van deze samenkomst. Het was alles 
af en het gevolg van zorgvuldige voorberei
ding. 

Aan het slot van deze laatste samenkomst 
sprak Majoor Lorier nog een kort woord 
naar aanleiding van een tekst uit den bijbel, 
waarin dank aan God voor al Zijne wel
daden naar voren kwam. Kapitein Sprok
kereef had nog een goed woord voor alien, 
die medegewerkt hadden dezen dag tot zulk 
een gezegende te maken, waama mevrouw 
Majoor Tichelaar met dankgebed sloot. Q. 

. 
' 

JULI 1938 

ken over trouwe vorster:i., maar ook 
over trouwe vorstendienaren. Wie was 
er trouw in het gansche huis van God 
als Mozes ? Wie was er onder al de 

.knechten van Saul getrouw als David ? 
En Nehemia heeft het uitgesproken in 
zijn gebed: ,,Gij hebt het hart van 
Abraham getrouw bevonden voor Uw 
aangezicht." En hij wijst op schat
meesters en portiers, die getrouw de 
wacht hielden en waarnamen. 

Een van de beste lofspraken, ooit 
van menschen gegeven, is dan ook. 
deze : ,,Zij werden getrouw geacht l" 

In het Nieuwe Test.ament wordt 
verschillende malen gesproken over 
getrouwe dienaren, getrouwe broe
ders. Paulus zegt eens van· zichzelf, 
dat hij God dankt, dat Hij hem ge
trouw geacht heeft voor de bediening. 
Hij schrijft ook aan Timotheus, dat 
deze hetgeen hij van hem had ge
hoord moest toevertrouwen aan ge
trouwe menschen. Natuurlijk moesten 
deze gaven hebben en die ontwikke
len, zoodat ze bekwaam waren om 
anderen te leeren, maar een eerste 
vereischte was toch : getrouwheid. 

En is getrouwheid niet een Godde
lijke eigenschap ? Wordt er niet ge
sproken over den getrouwen God, 
Wiens verbond en wetten trouw zijn; 
Wiens trouw groot is en tot in eeuwig
heid voortduurt ? Is er niet sprake 
van den getrouwen Schepper en van 
Jezus Christus, den getrouwen Hoo
gepriester en getrouwen Getuige ? 

Niemand heeft getrouwheid van 
zichzelf; want alle ware trouw vindt 
zijn oorsprong in God ; en wij men
schen zijn van God afgeweken. Maar 
wanneer wij 1dit met belijdenis erken
nen · voor Gods aangezicht, Worden 
wij getroost door de gedachte, dat 
God getrouw is en ,rechtvaardig, dat Hij 
ons de zonden vergeve en ons reinige 
van alle ongerechtigheid. En dan zullen 
wij in staat zijn getrouwe discipelen 
te zijn van Hem, Die· tot den dood toe 
getrouw is. 

J.N.V. 

MANADO ll. 

Zo·ndag 1 Mei, Moe<lersdarg, was het een 
bijzoridere dag in ons korps. 's Avonds droeg 
de D.O. Brigadier Brandt, den kleinen Jan 
van de Kapiteins Lu.itjes en het dochtertje 
Nio van onze makkers Liem, op aan God 
en het Leger. 

Vele vrienden en makkers Waren getuigen 
van deze plechtigheid en vele bloemen van 
belangstellenden sierden de zaal voor deze 
gelegenheid. 

Mevrouw Luitjes en Broeder Liem spraken 
over de vreugde die er is, om het liefste te 
mogen brengen op het Altaar des Heeren. 

Zondag 8 Mei Altaardienst onder leicling 
van de B.O.'s Kapiteins Luitjes. Velen waren 
opgekomen om hun gave te brengen op het 
Altaar, voor de uitbreiding van Gods konink
rijk. Maar het beste was, dat er 's avonds 
vijf zielen hun al brachten aan den Heere. 
Gou doet Zijn werk in ons korps en wij 
gaan voort ter overwinning. Hallelujah ! 

VREDE. 
De ziel, die in gemeenschap 

met God leeft, zal zich altijd den 
vrede Gods bewust zijn, en dit 
besef van vrede, van rust, zal het 
best helpen om staande te blij
ven temidden van den strijd en 
de onrust dezer wereld. 

* 
Niets bevordert de zielerust 

zoozeer als het vaste vertrouwen 
op God. Zonder dit zal een 
mensch voortdurend onrustig, 
gejaagd, angstig zijn. Als de vrede 
Gods uw zielen bewaart, zult gij 
dit alles overwinnen; er kan niets 
wezen, <lat die zielerust zou kun
nen verstoren. 

* 
De liefde en genade van God, 

die ons in zoo nauwe aanraking 
met den hemel brengen, vervul
len clan onze harten, en we zullen 
niet nalaten van dezen vrcde, die 
door niets ter wereld kan worden 
verwoest, te getuigen. 
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BELANGRIJK BERICHT. 

Kommandant De Groot, leider 
van heit Leger des Hells in Ned.
Indie sedert 1931, heeft orders 
van de Generaal ontvangen om 
vaarwel te geven en het bevel 
aan zijn opvolger over te dragen. 
Kommandant en mevrouw De 
Groot treden uit den actieven 
dienst na jarenlangen arbeid tot 
heil der menschheid in verschil
lende deelen der wereld. 

Als zijn opvolger is benoemd 
Kolonel A. C. Beekhuis, die met 
mevrouw Beekhuis eind Juli in 
Ned.-hmie hoopt te arriveeren. 

Moge Gods zegen rusten op 
deze veranderingen ! 

D. S. RIDSDEL, 
Chef-Secretaris. 

OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN 

NATIONAAL HOOFDKWARTIER. 

Adjudant M. Maatita * naar Poerworedjo. 
Adjudant A. Weers naar Magelang. 
Kapitein G. Ende * naar Rogo Moeljo. 
Kapitein Jatimin naar Koedoes (in bevel). 

Kapitein E. Karcher naa~ Midden Celebes, 
Divisie-Kassier. 

Luitenant M. Wairisal naar Magelang. 
Kdt. Luitenant J. Pasaua n. Rarampadende. 

D. S. RIDSDEL 
Chef-Secretaris. 

Bandoeng, 20 Juni 1938. 

~~ I KOMENDE GEBEURTENISSEN i 
~~ 

De Chef-Secretaris: 

16-17 Juli Belawan, Medan en Siantar. 
21 Juli Batavia (met Kolonel 

Beekhuis) * 
22 Juli - Bandoeng 
Beekhuis) * 
24 Juli - Bandoeng I 

Beekhuis) * 

(met Kolonel 

(met Kolonel 

31 Juli - Bandoeng II (met Kolonel 

Beekhuis) * 
* Vergezeld van mevrouw Ridsdel 

Ad.judant Ramaker : 

10 Juli - Cheribon. 

S T R IJ D K R E E T 

AANTEEKENJNGEN 

VAN DEN CHEF~SECRETARIS 

Lt. Kolonel D. S. Bithdel. 

JULI 1938. 

\ ,..., A 
• I ·-· 

,,Hij d.ie krachtig wil worde1t, moet dikwijls kwielen aan dern troan der 
genad.e. De beste en d.oeltreffendste oefening voor den geestelijken strijd. is 
het buigen d.er knizen." 

De nieuwe Territoriaal Leider. 
·lk !heb een telegram ontvangen van den 

Chef van den Staf, waarin wordt gemeld, dat 
de Generaal heeft 1besloten Kolonel Beekhuis 
aan te stellen als onzen nieuwen Leider. 
Kolonel en mevrouw Beekhuis reizen met 
bet m.s. ,,Christiaan Huygens" naar Ned.
Indie; op 18 Juli zijn zij in Belawan-Deli 
en den 2lsten Juli hopen zij in Batavia te 
arriveeren. Wij roepen den Kolonels een 
hartelijk welkom toe en bidden, dat God hen 
tot · zegen moge stellen in deze gewesten. 
Elders in dit nummer staat een boodschap 
van den Kolonel afgedrukt. 

Kommandant de Groot. 

In een brief, dien ik juist heb ontvangen, 
vraagt Kommandant De Groot mij langs de
zen weg alle makkers en vrienden hartelijk te 
groeten, ook namens mevrouw De Groot. De 
brief is geschreven, even voor de boot Saball!g 
aandeed en de Kommandant zegt hierin, dat 
het weer buitengewoon heet is en dat hij 
zich niet zoo goed gevoelt, als hij wel 
wenschte ; met mevrouw De Groot gaat het 
echter heel goed. Moge 's Heeren zegen rusten 
op hen beiden ! Het samenzijn met de offi
cieren in Batavia zal nog lang in ieders 
herinnering blijven voortleven. 

Nieuwe officieren. 

Van Commissioner Blowers, den Interna
tionaal Secretaris, tk:regen wij bericht, dat 
negen of tien officieren van Holland tezamen 
met Kolonel Beekhuis naar Ned.-Indie zul
len reizen. Hun namen zijn: Kapitein en 
mevrouw +H. van der Veen, Kapitein J. H. 

Wiersema, Kapiteine E. J. van Druten, Kapi
teine IVI. Veenvliet, Kapiteine G. Zoethout, 
Luitenant F. van Wierst, Luitenant J. A. 
Wijkhuizen, Luitenant J. van Erven. 

Wij zijn dankbaar voor deze versterkingen. 
De Heer zegene hun ,,ingang" ! Het afscheid
nemen van familieleden zal hun wellicht niet 
gemakkelijk ,vallen, doch de Heer zal genade 
en sterkte geven ! Moge hun aller leven 
ertoe bijdragen, dat Gods koninkrijk worde 
uitgebreid ! 

Spurgeon. 

De aardbeving in Midden-Celebes. 
Wij hebben nadere berichten ontvangen 

van Brigadier Woodward over de gevolgen 
van de aardbeving. Het mag een wonder 
heeten, dat geen der officieren, soldaten of 
volgelingen zijn gedood of gewond, doch de 
schade aan onze gebouwen is aanzienlijk, 
vooral de· Landbouiwkolonie te Kalawara 
heeft zeer geleden, volgens brieven van 
Kapitein Muskee. Wij schatten de schade op 
f 15000.- Adjudant Ramaker heeft zich naar 
M1dden-Celebes begeven om besprekingen 
te hebben over den opbouw en de reparatie 
van onze eigendommen en de kosten hiervan. 
De Adjudant heeft een aantal jaren in 
Midden-Celebes gewerkt en is volkomen op 
de hoogte met de plaatselijke toestanden; 
hij zal Brigadier Woodward en de andere 
makkers daarom uitstekend kunnen bijstaan. 

Kapiteine Karcher, die eenigen tijd in het 
Financieel Departement op Hoofdkwartier 
heeft gewerkt, is aangesteld als de Kassier 
van de Midden-Celebes-Divisie. De Kapiteine 
is vol moed vertrokken, verlangend. een 
zegen te zijn voor de Toradja's. 

Kapiteine Lopulisa, van wie Kapiteine 
Karcher het werk zal overnemen, zal een 
andere aanstelling ontvangen, nadat Zi.j haar 
jaarlijksch verlof heeft genoten. 

Tehuis voor Socialen Arbeid Batavia. 
Begin Juli zullen de Sociale Tehuizen aan 

de Marinelaan · en Rijswijk tezarnen worden 
ondergebracht in een pand, gelegen aan Laan 
Holle. 

Dit gebouw leent zich goed voor dit doel 
en een aantal familie's zullen hier een 
onderdak kunnen vinden. Kapitein en 
mevrouw Barteling en Adjudante Koch zijn 
druk bezig hun groote ,,gezin" te doen ver
huizen. 

Long Service Order. 
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makkers doen echter hun best die taak zoo
veel mogelijk te verlichten. Majoor Rollis 
staat nog steeds op de ziekenlijst en ook de 
gezondheid van Majoor Both laat te wen
schen over. Laat ons niet vergeten te bidden 
voor onze zieke makkers ! 

De Zelfverloochenings-Aanvrage. 
Van verschillende zijden bereikte ons goed 

nieu.ws. De posten Batavia I, Bandoeng I, 
Bandoeng Kinderhuis, Bandoeng Militair 
Tehuis, Djokja, Malang, Ambon, Batavia 
Sociaal Tehuis Cheribon en het Ooglijders
Hospitaal, bereikten hun doelwit de afge
loopen maand. Dit stemt ons tot dankbaar
heid ! 

Een nieuwe wereldburger. 
In het gezin van de Kapiteins Duvekot 

heerscht vreugde over de geboorte van een 
zoon. Wij bidden, dat de kleine Simon zal 
opgroeien tot vreugde van zijn ouders en 
eenmaal een strijder in Gods koninkrijk zal 
worden. 

TANDJONG-PRIOK
BELAWAN~DELI 

KOMMANDANT EN l\IBVR. DE GROOT 
AAN BOORD VAN DE ,,DEMPO". 

Na een laatste samenzijn met de officieren 
van Batavia op Dinsdag 7 Juni, begaven 
onze Kommandants zich op W oensdagmorgen, 
vergezeld van enkele familieleden (de Kom
mandant laat zijn jongsten zoon in Indie ach
ter) en den Chef-Secretaris en mevr. Ridsdel 
aan boord van de ,,Dem po", die hen naar 
Europa zou brengen. 

Spoedig kwam ook een groep offic;eren 
aan boord, terwijl de makkers van korps I 
en II zich rondom de Vlag geschaard, op
stelden aan de kade. Vele autoriteiten met 
wie de Kommandant gedurende de laatste 
7 jaren veel te maken had gehad, kwamen 
aan boord om afscheid te nemen en ,,goede 
reis" te wenschen. W aardeerende woorden 
werden gesproken, ontelbare handen gedrukt, 
alles getuigend van hartelijke belangstelling 
in onze vertrekkende leiders en het Leger, 
dat zij vertegenwoordigden. Toen ging de 
fluit. Rondom den Kommandant geschaard, 
droeg deze zijn mede-arbeiders in Ned.-Indie 
nogeens op in de hoede van den Alrnachtige, 
daarna w~ het oogenblik van vertrek daar 
en voegden de officieren zich bij de mak
kers op de kade. Liederen van afscheid en 
,,Voorwaarts gaan"' werden gezongen.. Nog
maals werd ,,de Zegenbede'' onzen leiders 
meegegeven op hun verdere levensreis en 
de wuivende Legervlag was het laatste, wat 
Kommandant en mevrouw De Groot van het 
Leger des Heils op Java zagen. 

DE CHEF-SECRET ARIS EN MEVR. RIDSDEL 

Twee onzer officieren zullen in de maand 
Juli het feit herdenken, dat zij 25 jaren van 
getrouwen en langdurigen dienst in de 
rangen van het Leger des Heils hebben vol
bracht, n.l. Majoor Gerth op 3 Juli en 
Majoor Olsvik op 17 Juli. Wij dank.en deze 
makkers voor hun trouwen a11beid en hopen, 
dat zij nog vele jaren in ons midden den goe
den strijd zullen blijven strijden. Moge de 
Heer hen zegenen ! 

Onze zieken. 

Vanuit Medan zond Kapitein Poot ons een 
interessant verslag, dat wij helaas wegens 
plaatsgebrek niet in zijn geheel kunnen op
nemen. 

(Zie pag. 8 kol. 1 onderaan). 

leiden de Openingssamenkomst van bet nieuwe korps te KOEDOES. 

Het was voor Koedoes een ongewoon 
schouwspel zoovele heilssoldaten, waaronder 
een aantal muzilcanten, op Zaterdag den 
llden Juni, in de straten van dit plaatsje 
te zien en vele nieuwsgicrigen spoedden 
zich naar de kleine bijeenkomstzaal, waar 
dien avond een bijzondere samenkomst zou 
plaats hebbcn: de opening van korps 
Koedoes. 

Voor deze gelegei:iheid waren Lt. Kolonel 
en mevrouw Ridsdel uit Bandoeng over
gekomen, tcrwijl ook de D.O. en mevrouw 
Rosenlund en een aantal officieren uit de 
Middcn-Java-Divisie, tegenwoordig waren. 

Toen om 7 uur met de samenkomst een 
aanvang wcrd gcmaakt, hadden zich onge
vecr 200 mcnschcn verzamcld in hct zaaltje, 
hierondcr mochten wij vertcgenwoordigers 
van de Chincesche Kerk en andcre genoot

schappen opmerken. 

Na een inlcidcnd woord van Majoor Rosen
luud, behan<lcldc de Chef-Secretaris ccn 
gedcclte uit Gods w oord, de inwijding van 
den tcmpcl en het gebed, daarover door 
koning Salomo uitgesproken. Daarna ver
zocht de Chef-Sccretaris aan Kapitein 
Jatimin en Kandidaat Daenoerih om op het 
platform tc komen en staande onder de 
Lcgervlag, drocg de K;lonel hun bet bevel 
op over dit nieuwe korps, daarbij tevens 
Gods zcgen afsmcckend over het aan te 
vangen werk. 

MeVTouw Roscnlund en mevrouw Pou
tiainen zongcn cen duct met guitaarbegelei-

ding, waarna mevrouw Ridsdel een gelegen
heid kreeg om de aanwezigen toe te spreken. 

Zondagmorgen werd in Koedoes een 
heiligingssamenkomst gehouden, die eveneens 
onder leiding stond van Lt. Kolonel en 
mevrouw Ridsdel. Hoewel de opkomst niet 
zoo groot was als den vorigen avond, was 
het een goede bijecnkomst en wat het beste 
was, vier personen, die tot geen antler 
Christelijk · genootschap behoorden en voor 
het eerst onder de klanken van het Evan
gelie waren, deden de goede keuze en 
kwamen tot den Heer. 

REMBANG. 

Zondagavond leidden de Kolonels een 
samenkomst in Rembang. Den gasten 
was een hartclijke ontvangst bereid 
door de Adjudants Jansen en de heilssol
datcn. Hoewel de opkomst door verschil
lende omstandighcden niet zoo groot was, 
heerschte er een prcttige, opgewektc geest 
in de bijcenkomst. Hct gctuigcnis van me
vrouw Ridsdel en hct woord van Majoor Ro
senlund lieten niet na de harten der toehoor
ders te rakcn. Adjudant en mcvrouw Jansen 
zongen ecn duct en tot slot nam de Kolonel 
den Bijbel ter hand en bracht de boodschap 

van verlossing door het bloed des !cruises. 
Tot onze groote blijdschap zagen wij vijf 
personen naar voren komen, toen de uit
noodiging werd gegcven. 

Moge de Heer de jongbekeerden trouw 
houden en mogen de officieren in Koedoes 
en Rembang nog voor menigeen tot zegen 

gcsteld worden ! 

Adjudant Mepham heeft een ongeluk gehad 
en zijn knie zoodanig bezeerd, dat opname 
in de C.B.Z. te Semarang noodzakelijk was. 
De Adjudant zal verscheidene weken in het 
ziekenhuis moeten blijven liggen. Dit is een 
groote beproeving voor den Adjudant en een 
zware zorg voor mevrouw Mepharn, die de 
verantwoordelijkheid voor het korps Sema
rang thans alleen draagt. De officieren en 

I Kommandant en mevrouw De Groot 
laten allen, die hun gedurende de 
laatste dagen in Bandoeng of aan 
boord van de ,,Dempo" een afscheids
groet zonden, hnrtelijk danken. Het is 
hun, helaas, niet mogelijk nog persoon
lijk hierop te antwoorden.. 

Tournee Kolonel en Mevr. A. C. Beekhuis, 
vergezeld door den Chef-Secretaris en Mevr. Ridsdel. 

* 
Donderdag 21 Juli 

Vrijdag 

Zondag 
Zondag 
Donderd~g 

Vrijdag 
Zaterdag 
Zondag 

22 Juli 

24 Juli 
31 Juli 
4 Augustus 

5 Augustus 
6 Augustus 
7 Augustus 

Batavia~ V ereenigde W elkomst~ 
samenkornst in het I. E. V. 
Clubgebouw. 
Bandoeng. V ereenigde W el
komstsamenkomst in een nader 
te bepalen zaal. 
Bandoeng I. 
Bandoeng IL 
Soerabaja. Vereenigde W el~ 
komstsamenkomst. 
Malang en Toeren. 
Kasijan. 
Soerabaja I (vereenigd met III) , 
s rnorgens. 

Soerabaja II 's avonds. 
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en ten laatste verscheen er in iederen tuin 
een klein scheutje boven de aarde. De kleine 
plantjes werden zorgvuldig gade geslagen en 
goed verzorgd en nauwkeurig volgden beiden 
den langza:r;nen groei der planten. Veel prach
tige bladeren ontloken aan den stengel en 
aan den top werd reeds een bloemknopje 
zichtbaar. Op zekeren dag openden de bloem
knoppen zich en verscheen er, tot onbe
schrijfelijke vreugde van de eigenaars, aan 
iedere plant een schoone bloem - mooier 
en sierlijker dan alles, wat ze ooit gezien 
hadden. De heele straat kreeg er een anderen 
aanblik door. Niet langer was er een saai, 
gewoon straatje. Het was een wonder voor 
alle voorbijgangers en ieder huis onderging 
den invloed van de schoonheid der beide 
bloemen. 

Maar niet lang nadat de bloemen waren 
opengegaan, verschenen er donkere wolken 
aan den horizon ; met bezorgd gelaat keken 
de man en de vrouw naar buiten. De wind 
stak op. Groote regendroppels vielen neer; 
in de verte rommelde reeds de donder. 

Teen de man zag, dat de storm in alle 
hevigheid dreigde los te brekenr holde hij 

BLOEM EN 
E EN man en een vrouw woonden naast 

el.kander in een sombere, eentonige 
straat van een groote fabrieksstad. Voor 
ieder huis was een klein tuintje, maar het 
leek wel, of er niets op die stukjes grond 
wilde groeien. 

Op zekeren dag kwam een marskramer 
"de huizen langs en bood buitengewoon kleine 
zaadjes te koop aan. De prijs, dien hij er 
voor vroeg, was hoog en bijna niemand in 
de straat wilde ze koopen. De man en de 
vrouw kwamen ook naar buiten en terwijl 
ze met den marskramer spraken, kregen ze 
het eigenaardige gevoel, dat de zaadjes het 
geld ruimschoots waard zouden zijn. Daarom 
kochten ze er beiden een en plantten het in 
het kleine tuintje voor hun huis. 

Maanden gingen voorbij. Iederen dag be
sproeiden de man en de vrouw het zaadje 

den tuin in, plukte zijn bloem af en zette 
ze in een prachtige vaas in zijn kamer. 
Daarna riep hij zijn buurvrouw en drong 
er bij haar op aan, zich te haasten, want 
er was storm op til en de bloem zou zeker 

- afgeslagen worden. 
Maar de vrouw weigerde, haar bloem af 

te plukken. Het scheen haar toe, dat ze 
de plant niet alleen voor zichzelf had, maar 
voor de heele straat, en dat ze de bloem, 
relfs al zou deze vernield worden, toch niet 
in haar huis kon nemen en voor zich alleen 
houden. Zoo bleef ze dus voor 'het raam naar 
buiten zitten kijken. Een voor een vielen 
de bloemblaadjes af ; de bloem werd heen 
en weer geslingerd en tegen den grond 
geslagen en de vrouw schreide om de mooie 
bloem, waarvan nu heelemaal niets meer 
over was. 

Binnen enkele dagen verwelkte ook de 
bloem van den man en de planten brachten 
geen nieuwe voort. Maar waar de bloem van 
de vrouw aan den stengel had gezeten, ont
wikkelde zich nu een vrucht, die groeide en 
rijpte. Op zekeren dag sprong de vrucht open 
en duizenden kleine zaadjes werden in den 
wind opge:r:omen en over de heele straat 
verspreid. Ze kwamen in . hoekjes en op 
verborgen plaatsjes in de andere tuinen 
terecht en schoten daar wortel, en wanneer 
je nu eens door die straat zou wandelen, dan 
zou je in vele tuinen die bloemen zien 
bloeien. 

Wijd en zijd heeft ·de roem van de straat 
zich. door de stad verspreid en de vrouw, 
die haar bloem niet wilde afplukken, werd 
hiervoor rijkelijk beloond. Ook de man kijkt 
met blijdschap toe, hoewel hij soms wel wat 
spijt gevoelt, dat hij zijn bloem ook niet 
liet staan, toen de storm dreigde los te 
barsten. 

Lang daarna kwam de marskamer de straat 
weer door en hij glimlachte. De vrouw vroeg 
hem, wat de naam was van de bloem, die 
hij haar verkocht had, en hij antwoordde 
haar, dat deze genoemd· werd : 

,,Overwin het kwade door het goede." 

W ANT gelijk wij in een lichaam vele 
leden hebben, en de leden alle niet 

dezelfde werking hebben; alzoo zijn wij 
velen een Iichaam in Christus, maar elkeen 
zijn wij elkanders !eden. Hebbende nu ver
sc'heidene gaven, naar de genade, die ons 
gegeven is, zoo laat ons die gaven besteden. 

Zegent hen, die u vervolgen; zegent en 
vervloekt niet. Verblijdt u met de blijden; 
en weent met de weenenden. Weest eens
gezi:r:d onder elkander. Tracht niet naar de 
hooge dingen, maar voegt u tot de nederigen. 
Zijt niet wijs bij uzelven. Vergeldt niemand 
kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk 
is voor alle menschen. Indien het mogelijk 
is, zooveel in u is, houdt vrede met alle 
menschen. 

Wreekt uzelven niet, beminden, maar geeft 
den toorn plaats ; want er is geschreven ; 

~-_. • .,.,..,.,..,,.._,. .... __ .._.,.. .... _,... .... ___ ..,,.._,.. .... _...,_..,,..,. .... .,.,...., .... ...,_,,__,,..,.,... • ._,..,,.._...,..,.,,._~ .,... ,... ..,-.... ,.............., "'2w'"'~ 

HOE MOP..JE 
,,zeg jongens," zei moeder, ,,we gaan uit logeeren, 
Nu moet je maar gauw hier of daar eens probeeren 
Of iemand voor 't hondje een plaatsje soms weet. 
't Is jammer genoeg, maar dat moet wel gebeuren, 
Hij zal, dat is zeker, weer erg om ons treuren, 
Geloof maar, dat Mopje geen dag ons vergeet." 

Hij was al eens meer naar die menschen gezonden, 
Gauw was er een dak voor het diertje gevonden, 
Maar Mopje, die vond het er toen niet zoo best. 
En nu hij den koffer van boven zag dragen, 
Werd Mopje zoo stil in die roezige dagen, 
De koffer ? - Het hondje begreep al de rest. 

OP REIS GING. 

Hij hoorde z'n vrouwtje al draven en loopen. 
De koffer was vol, maar hij stond daar nog open, 
En Mopje die keek er zoo tel.kens eens naar. 
Hij was zoo bedroefd, want hij wist het te voren, 
Straks zou hij in huis geen geluidje meer hooren, 
Ze gingen op reis, net als 't vorige jaar. 

Hij was zoo bedroefd, maar opeens kwam bij Mopje 
Bij 't zien van dien koffer een plan in z'n kopje : 
Hij wou met hen mee en wat heeft hij gedaan ? 
Hij sprang in den koffer en ging aan het zoeken, 
Daar vond hij een plaatsje in een van de hoeken, 
Ziezoo, nu zou 't reisje gemakkelijk gaan. 

VOOR 
DE 

KLEUTERS 

Maar toen men hem miste en Mop werd gefloten, 
Moest holderdebolder de koffen gesloten. 
't Ging alles op 't laatst nog zoo vreeselijk gauw. 
Bezorgd ging men weg, waar was Mopje gebleven? 
St, Mopje kon zelf daar het antwoord op geven, 
Wanneer men den koffer weer openen zou. 

Henriette Blaauw. 
(Jacob van Campen's Jeugdkalender). 

" 
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Mij komt de wraak toe ; Ik zal het vergelden, 
zegt de Heere. 

Indien dan uw vijand hongert, zoo spijzigt 
hem ; indien hem dorst, zoo geeft hem te 
drinken; want <lat doende, zult gij kolen 
vuurs op zijn hoofd hoopen. 

Wordt van bet kwade niet overwonnen, 
maar overwint het kwade door het goede." 

Uit" Romeinen 12. 

UW BELANGSTELLING WAARD. 

EEN WATERY AL VAN 245 METER. 

In Britsch-Guyana, dat aan ons Suriname 
grenst, :bestaat een waterval, waarvan 
weinig gesproke'Il. wordt, maar die vijfmaal 
hooger is dan de alom bekende Niagara. Deze 
komt van een 'hoogte van 50 Meter, terwijl 
bij den waterval, waarover wij het hebben, 
het water zich van een hoogte van 245 meter 
naar beneden stort. 

Zij heet ,,Kajeteur", so.ms ,,Kajetuk", het
geen ,,waterval van den grijsaard" beteekent, 
en wordt ge:vormd door de rivier Potaro, die 
zich, na een vrij onregelmati:gen loop in de 
Essequibo-vivier outlast, en welke stroom 
zich bij de hoofdstad Georgetown in den 
Atlantischen Oceaan werpt. De Potaro is, 
aan bedoelden waterval, 125 meter breed. 

De Kajeteur werd in 1870 ontdekt door 
Harrington Brown, een regeeringsopzichter 
in Britsch-Guyana. 

Nooit, verklaarde hij, had hij ·iets zoo 
schoons en overweldigends gezien. 

DE GEZICHTSSCHERPTE VAN EEN 
VOGELOOG. 

Het vogeloog is met een gezichtsscherpte 
toegerulit, welke aan het wonder:baarlijke 
grenst. Men heeft waargenomen, dat een 
koekoek in staat is larven te zien, die op 
een afstand van 10 meter rondkruipen. Het 
oog van een musch of van een vink ont
dekt een kleinen zaadkorrel of een brood
kruimel op een afstand van acht tot negen 
meter. Onderzoeken wij een vogeloog, dan 
valt ons in de eerste plaats zijn grootte en 
z:ijn gewicht op. De grootste oogen heeft 
de grootste vogel, de struisvogel. Dit oog 
doet niet onder voor dat van een paard of 
een koe. Maar vergelijkt men het gewicht 
van den oogappel met dat van het geheele 
lichaam, dan zal men tot de ontdekking 
komen, dat de kleinste vogels, naar ver
houding, de grootste oogen hebben. 

Zoo weegt een ekster 72 maal, de kleine 
zwaluw daarentegen, slechts 20 maal meer 
dan haar twee oogappels. Natuurlijk zijn de 
oogen van onze nacht-roofvogels zeer groot. 
Het oog van een nachtuil weegt b.v. 9.5 
gram met een middellijn van ongeveer 28 
millimeter. 

Overgenomen. 
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AFSCHEID VAN KOMMANDANT 
EN MEVROUW DE GROOT IN 

MEDAN. 
(V ervolg van pag. 7) . 

,,Een laatst bezoek werd gebracht aan de 
beide Kinderhuizen, die zoo ten voile altijd 
de belangstelling van onze !eiders hadden. 

In het Europeesche Tehuis werd de lunch 
met de officieren gebruikt, waar sommigen 
gelegenheid hadden in enkele woorden hun 
liefde en waardeering voor het laatst uit te 
spreken. Ook was in dit Tehuis gelegenheid 
gegeven aan de ,,Delianen" om den Kom
mandant een afscheidsgroet te brengen, waar
van velen gebruik maakten, wij noemen 
slechts den resident B. Bouwes Bavinck en 
den Hoofd-administrateur der Deli Maat
schappij, den heer P. M. Visser. 

Bij het vertrek zongen de kinderen voor 
bet laatst de Kommandants toe. 

Ook de Leprakolonie werd niet vergeten. 
Bij het korte oponthoud aldaar, kwam op
nieuw de wederzijdsche sympathie, die er 
bestond tusschen den Kommandant en de 
patienten, aan het licht. Toen ging het terug 
naar de ,,Dempo". Aan boord werd in een 
rustig hoekje nog tezamen gezongen : ,,Vat 
Reiland, bei mijn handen" - daarna het 
laatste afscheid. Vanaf de kade nog een 
groet aan onzen Kommandant, die ons door 
zijn ijver. immer bezield heeft. Straks hopen 
wij aan zijn laatste verzoek te voldoen en 
onze nieuwe Leiders, Kol on el en mevr. Beek
huis, hartelijk welkom te heeten in Belawan. 

P. 

ONS HANDELSDEPARTEMENT 
Javastraat - Bandoeng - Java. 

Verkrijgbaar: 

,,IN HET LAAIENDE LICHTtt 

lnhoudsopgaa{ : 

een jaar in bet Tropenland 
door 

lA. v. VLAARDI N GEN 

Toortsdragers Blond Elleke .- Waar de vuurvliegjes 
zweven - Arioena - Het Licht op den Berg - Bosch
viooltjes - Verbroken Banden - Op Koelawi en Kalawara 
(Midden-Celebes) - Jn den zonnebrand van Rouwiga - ,,Lach 
clan Paljasso" - Oud en Nieuw. 

De schrijfster verhaalt op boeiende wijze van'"'allerlei belangrijks, 
dat zij in ons lndische zonneland heeft opgemerkt en doorgemaakt. 
Prijs gebonden f 2.75 

VISSER BANDOENG 


	01101
	01102
	01103
	01104
	01105
	01106
	01107
	01108

