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MllDEDEELIIfG.
Zeer tot ons leedvrezen was het ons,door wachtdiensten ea ~ielcte, niet

J':\ogelijlc dit rouwnL1lJ'Ul'lOr eerder te laten verschijnen.
De Redaotie.
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't Is zoo moeilij;:: voor r.I6 om me volledig te roalisecren, dat i!<: een
uin metiOriam ll moet schrijven over onzen kamerao.d Goudsbloem.
Alles is zoo snel gegaa.,.• Ongeval met doodolijken nfloop en nu is hij reeds begraven.

Volgens onze menschelijke bere~çening had hij, met zijn vele idealen en
,talenten, nog zoo veel kunne:.} doen. en bereiken. Maar zijn to.alc is ~geloopen. God
heeft hem af~roepen van zijn post. Hij haç1 :...rcnoeg gedaan. TI:: denk: nog aan de ont
roerende be3!'aI'enis en voorai aan de aangrijpeöldc toespraak van don veldprediker Ds v. d.
W?ndt~ 'Ja, inderdaad. V:ij mogen alleen herinneri.l'lgCl'l ophaJ.en, rnoar begrijpen doeo we
dit plotseling verscheiden n06: :.1ict. Wij zija diltwijls zoo jeu,gct4; - overmoedig en
d"en.lren niet aan zielcte of Oll.';eluk en over sterven \·r.i.llen we helemaal niet spreken.

Goudsbloc'-l is niet meer. Zijn zo:imige hl.lr:leur, dat de hwnor in I t leven
en in het doen en laten van die wereld van grooto en ~::leinc looHschcn zag, moeten. we
mi.ss~n. Wat had hij een liefdo vogr 't Ba.taljon. Altijd '"las hij bereid om zich te ,co
"\l'en als het in 't bela.'l.':; van het ntaljon was. ,'lat hebben -.16 gelo.c~cn ot::! zijn rako
teekeningen op pa::>ier IilBllr ooI:: op de .litte muren. :traast zijn militaire plichten gaf
hij zijn gaven en krachten ook 110g DLi,1. de :Ke:memerband.

Ja, dat \7aS het. Hij flilde iets zijn voor anderen. Hij wilde zich hele
maal geven en zijn talenten ecbruike:l on voor onderen iets te zijn. ',7e staan stil bij
dit graf ~n vragen storroon op 1À1S af'. Vlanrom?

Waarom moest deze jongen cr~Ltvall6'{l aan zijn ouders, wier trots hij
gewaest moet zijn. Waarom aa;.1 zijn verloofde, die in stilte reeds plannen zal hebbc:&1
gef.laakt voor den toekof.lst. Waarom o.a.. ons, dd l::leinc Kennemcrgemecnschap in den \fl·cernde.
Juist hij, die zooveel ga!' aan on:;; en een pri::kel was doo~de volle bereidheid VBJl

zijn vrijNilliger:;;sc.1ulp. Wo.aro~? Wij zijn stil en weten geen antwoord. Al.1een God weet
dit. Een ding weten ·;tij heel ZCkai'. Ons is ontvallen een kDrOOrasd in U:'::1 \'laren zin des
"'{oords, eerlijk, serieus, ongektmsteld: een vrijîrl.lligcr, die ,list \1at vno. hem verlangd
"·lCrd. Zijn taak is 'VOlbracht.

La.ten nc allen ecn oogenblik stil staa.. bij zijn eraf' en on3 afvragen:
Deden wij vrat Vlln ons zcvrnaed werd Zijn wij wal echt bvroid alle oonsequenties van
ons vri,jlrilligersehap te dragen, d.,,·{.z. te zorgen, dat we goede soldaten zijn, di~ be
reid zijn ons~lf uit te scha!:elen en' aJ.les te zijn voor onderen, onze kemoraden, doch
001: voor ons land en volk. Hiet alleen in 'u-ooràEYn maar aak in daden.

De naeP.l Goudsbloem wordt rret cere toegevoced aan de naam] ijst van do
dooden van het K<:nnc..>merbataljon tijdens deze expeditie. Zijn compagnie, het bataljon,
zijn p~rsoonlij!::c vrienden en de vrienden in de band. zullen hem missen. Maar zijn per

soon zal onder ons blijven voortleven al:;; con lichtend voorbeeld voor ons allen en als
een aan.!tlacht tegen allei1., die het niet zoo nauw nomen met hu.'"l. vri,jNilligerschap. Hij
zal blijven voortleven als een van de mede - bouwers van 't Kcnnenerbataljon.

Onze gedachten gaan uit naar de ouders en verloofde in 't moederland.
Wij, die heI:! y..cndan, beseffen, >rat dit vcrlies voor hen moet beteekenen. Mogen zij
Me troost ~1.den, die neodig is OOI dit tc drs.;cn.

GoudsbIocra, \rij vergeten je niet.
Rust in vrede.

Majoor van KarrmCil.
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Goudsbloem..
\"lij, officieren !1 mi..deren van het Ken.i1.erer bataljon, staan hior on je

heen als ec:l. é7'oot gezi." om ai'schcid van je te neren.
Hcdcnnorgcn ging als een schol: door het BataJ.jon het bericht dat je bij

con auto - ongeval 0., het leven was gckgmen.
Go sbloco, jij bent toot ons 3.taljOïl naar Indie gekomen oooat je het je

tot een plicht rekende, te zijn c1..,ar wa.ar Holland jc noodig had.
In de voor ons Bataljor. zoo moo:"lijl.-:t;: tijd V3U wachten VO;)l' __;", tot een

ll'ltens.ie.vc uitvoering van die tank kU.'rlIlcn overgaan heb je ons dil.:-,lijl.. tJ.'lcidillZ
en vreugde gebracht nct jam\' muziek, tot-op de meest afgelegen wachten •

.En nu, nog naUl/elijks aun je eigenlijke taak begormcn, dit ongeval,
dit eil1ë1.e'.

GoudsbloeM, ..fe missen je noodc bij de LlUziek en in onze gelederen, oa.ar
wees er V3Il overtuig<4 dat je in onze hcrL.-mcri."1g zult voortleven.

I:h als ons Bataljo..-. zijn taa.1<: heeft volbracht C"ti straks wecr torug zal
zijn in Holland, dan ·zullen we noe:, d-;h.-vlijls denken aa..'"1 jou, die we hier in. India
achterlieten.

"

Goudsbloem, rust in vrcdc~
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Majoor v. cl.. Meer.

,:' ,. ·:.o.i\
,

• "GELEZE!J PSALl! 90" 1 tic 12

".
•

Voor do t:7eede maal staaol we 8.2.r."'1 het graf' va... een iremcraad, op
tra.:?-schc wijze uit ons midde:'l wo:;.gçr.ulc~.

Goudsbloem had vele gavca van ~ecst C:l. van hart ontval1i:..."C:1., fTelke
hij gaarne aan Zijn kamcradci'l tel'l zoede decd l~OmCl1..

Wij verl1Cu.:;~cn OllS ä8.2.I'ovor cn vol..'lon nLl een maar verlios. Hoe
veel te zwaarder moet dit wel zijn VOl'l ::;ij~1 familie.

Dit jOl"l3e leven heeft 'lin den morgenstond gebloeid, des avonds
',lOrd het ai'gcsnedcn". Bij dit feit hOudt alle mensehclij~:e vlijshcid op.

o - Maar Goudsbloem zelve, -bezat de hoo.:.;orc Wijsheid, wclk:c nicJ
.. geleerd

1-;llJ1 warde;;, i.l). tIe scholen, maar bij GOd. De 'Wijsheid \7o..s ~t GchciIil va.il zijn geloof
On zijn lcVensblijdscha,.

'Zij mo3e ao~~ de troost zijn voor zijn nabestaanden•
Ook ",ij willeIl, bij deze groeve de bede VC-.Tt de Psalm overneuen:

I'Leer ons elzoo o.uc c1a:;C:1 tellil:::l, dut wij een r;ijs hart "bekomen ",
,
••

IN 1IE!!JRIAM WIlJ:EM GOUDSBLOEM,- - -----------

- 0 - Ds. v. d. Windt.

Het tragisct>..c lot, dat onzen vriend on soldaat Goudsbloem getroffen
heeft, doet <ms nog steeds onno.tuurlij.k ,aan •

. lJli= oudors, zuster on vorloofd.c, die volc::t van ons bekend zijn,
\foren de eersten, die onze ·gedachte'l vervulden.

},üeko, die 14 Juni~ V'el'ja.ardag had, kreeg het bericht waarschijn-
lijk die tla"fum.

van
••
die
kc,,""1

Wij vreten wat voor ec:'1 plo.ats zijn Oudors en verloof'de in het hart
Willcm innmnen.

Het is des te tragischer 0Cl. rlaar vcr va,.. hot Vaderland en oJ.lcn,
mC:i1 liefheoft, zoo In o:"!.geval te krij<;cn, terwijl nieru.a:.J.d de juiste toedracht
verhalen.

In de loap der jnrc:;J. hcbbc~'l \rij hen lecre::: l::crmcn en waardèeren
els een. jonze:1. met een open karakter, ec:-, .:;ood vriend, VOOl' i/ie niets te veel \7as.

Zij~"1 Jiluziek ei'l teekcni.neen hebben OïlS vacl~ a..."'lcidine bebracht
en VCI7lîaakt,

Goudsbloem had OO~t zijn .sombere oogcnbljJ;:kcn en da'1. waren allca,
,die heUl kenden, l.1Ct raau. en do.nd aan zijn zijde ow he te helpen.

Nu is llij yat~ zijn zorcien verlnRt on g(lat ce::!. nieuwe grooto reis
aa.."1.van.gcn naar ·het Onbekende Land lIaar Vrede hcersc.l,.t.

Dat hi.j ruste in Vrede.
Fol. OOt. 1e Pel.
Lt. K.J, Met..
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