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LEPROZEN VA 

EEN VAN DE DORPJES IN AANBOUW T ;. TJ. 

De leprozerie te Poelau si Tjanang (Sumatra i>ost-kust) 
door Stafkapitein Scheffer. 

Werken is de ziel van 't !even, 
Luiheid is des boozen lust ; 
Vlijt alleen kan schatten geven 
Wijl Gods zegen daarop rust. 

Werkwillig te zijn en niet te kunnen is zeker een hard bestaan, vooral 
wanneer men gedwongen is tot _niets doe~ door de vergroeide handen, of de stompjes 
van voeten. Maar ... · · · · · tk had m11 voorgenomen U niets onaangenaams te 
vertellen van het werk onder de melaatschen op Poelau si Tjanang doch Ute laten 
weten, hoe wij bier als een groote familie !even. ' 

Ik heb recht te spreken van een groote familie, want behalve een dertig employe's, 
die niet melaatsch zijn, bestaat onze familie uit 369 personen, . waaronder wij ver
keeren van 's morgens zes tot 's avond~. 9 .!1ur. Onze jongste is 6 jaar, terwijl onze 
oudste bijna acht kruisjes telt. Maar WlJ z11n gelukkig 
met elkander. Ook zij, die niet kunnen gaan visschen, 
of in het bosch houtkappen, planken za~en of bladeren 
verzamelen voor dakbedekking, hebben m hun kamers, 
bun zalen of elders afleiding met hun po~s, hun kippen 

~ ns of met hun kienspel of dommo. 
Menigmaal klinkt een hartelijke lach. wanneer de 

jeugd zich ·vermaakt, ja, zelfs als de meer ouderen in 
hun rusturen bardloopen of luisteren naar een of ander 
verhaal van een grappenmaker. · 

Elke afwisseling is natuurlijk een reden. to~ vr~olijk-
eid. Wij hadden nauwelijks onze lomebaan m de 

in rich ting of per "Ex pres" reden ze rond, totdat de 
een of ander er onder groot gejuich afr?lde. Aan ~en, 
die sedert ze hier binnen kw amen, well1cht 5 of 6 1aar 
geleden en nimmer dien weg hadden terug gezien en 
nu zoo verlangend waren om dat smalle boschpad, 
dat nu een breede rijweg met een kanaal ~r langs was 
geworden, weer te zien werd toestemmmg gegeven 
om met de , Expres" (den naam, dien zij de lorrie 
geven) eens te gaan toeren. Door een viertal, dat 
zich slechts op handen en voeten tangs den grond 
kon bewegen, werd een bepaalden Zondag uitgeko~en 
om te genieten. En dat ze genoten hebben, Iaat ztch 
begrijpen. Het spelen met een kleine prauw in ~et 
kanaal rond~m de kolonie gegr~ve~ ter bevordenng 
der irrigatie, 1s een der avondplez1ert1es. 

Nu wordt reikhalzend uitgezien naar den grooten 
groentetuin die een oppervlakte zal beslaan van I8COO 
vierkante Meter en waar ieder, die nog kan planten 
een stukje grond zal krijgen. Eiken middag zijn ze druk 
bezig een natuurlijke omheining er omheen te maken, 

want ziet U als zij planten en de apen en wilde var
kens komen stelen, dan is het onbegonnen werk. Maar 
ze zfjn al bijna klaar en de bibit wordt al uitgeplant. 
De timmerlieden, smeden en metselaars hebben dage
lijks volop w~k, zoo ook de waschbazen en de 
schapens en varkenshoeders. We vormen tezamen een 
groot dorp en vele bezoekers staan verbaasd, wanneer 
zij den still en hoofdweg gevolgd hebben, · waar zich 
nu en dan slechts een aap of krokodil heeft laten zien, 
in deze grazige weiden en bij die stille wateren te 
belanden. 

De beste tijden zijn echter de avonden, wanneer -de 
arbeid is afgeloopen, de zon zich gaat verschuilen 
acbter de boomen en bij maanlicht vooral de bidstonden 
gehouden worden bij de nieuwe huisjes. Op donkere 
avonden gaan de licbtdragers Iangs de paden naar bet 
afgesproken deel der Kolonie en dan klinken hun jubel
tonen door de lucht, terwijl hun gebeden in allerle.i 
talen opstijgen. Velen hebben geleerd, dat Gods liefde 
hen hierheen heeft gevoerd, want waar zij kwamen om 
medische bulp voor hun ongeneeslijke kwaal, daar gaf 
God hen ook de ziekte hunner zielen te verstaan en 
Hij genas hen van al bun zonden, zoodat, waar zij 
geen hoop meer hiidden op dit !even, ze nu weten 
door bet geloof in het bloeds des Lams, dat zij ee11 
Huis hebben in den heme!, hetwelk hen bereid is, 
wanneer dit aardsch bestaan zal ophouden. Ook het 
zaad, dat hier · gezaaid is, wor,gt reeds nu geoogst 
en straks zullen wij zeker nog meer vruchten zien. 
Want dikwijls kunnen de patienten zich niet uit
drukken in de taal, die wij sprekeri., doch zij die 
kwamen tot Jezus, gingen been en boodschapten h Lt .+ 
aan anderen en zoo wordt het mosterdzaadje tot een 
groote boom, waar01(der de vogelen des hemels van 
velerl kleur zich een rustig plekje zoek~n. 

De Lepra-kolonie te Poelau si Tjanang behoort 
aan het Comite tot opri hting en instandhu;.iding van 

een of meer Leprozen-kolonien in de Residentie Oostkust van Sumatra en het 
Leger des Heils voert het heer. Men is druk bezig bij t~ bouw~n, daar vele 
patienten op opname wacht , waaronder er zijn in zeer deermswaard1gen toestand. 
Voor de gehuwden zijn e parte woninkjes gebouwd, zoodat de Jl'>Ionie op het 
oogenblik behalve de gr e zalen, met hun ruim uitzicht op vrietlJelijke grasvel
den met bloemen omzdo i:i, ook twee dorpjes telt: "kampong Baroe" en "kampong 
Kling." (Zie de plaat) 

SEMAROENG (SOERABAJA). 
DE SCHOOL OP DE LEPROZERIE. 

De goeroe is een Heilssoldaat, maar door zijn misvormde handen is hij niet 
in staat zelf te schrijven. Een van de jongens schrijft voor hem op het bord. Men 
vindt in deze school scholieren van verschillenden Ieeftijd en zelfs een paar in de 
kleeding der gestraften. Het schoolbezoek is geheel vrijwillig. 
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D • L PROZERIE TE PELAN· 
TO EN GAN 

doqr Mevrouw Maj or Thomson. 

Vandaag gaan mijn gedachten terug 
tot voor veertien jaren. Kan het waar 
zijn, dat het zoo tang geled is sedert 
ik Pelantoengan voor het eerst zag en 
de bewoners in mijn hart en gedachten 
hun plaats genomen hebben? Helaas ! 
de tijd gaat zoo gauw voorbij en toch 
zijn vele van mijn eerste kennissen en 
vrienden nag op de Kolonie. lk bewon
der hen werkelijk. Hoe zelden hoort 
men een klacbt onder hen! Hoe zelden 
ook hooren wij iets over de slap~looze 
nachten, die helaas het dee! van de 
meesten zijn. Ja, met heldenmoed ver
dr agen zij hun pijn en ellende. Hoe 
dikwijls hen ik getroffen door den geest 
van !ielpt elkander onder de patienten ! 
Hier zie ik een vrouw, die erin leeft, als 

--~7.ij aan een erg zieke een of anderen dienst 
kan bewijzen ! In anoere omstandigheden 
was zij misschien een flinke verp\eegster 
geworden. 

Ginds vindt. men anderen bezig iets uit 
een nieuwsblad of boek voor te lezen voor 
degenen, wier oogen aangetast zijn. Allen 
genieten van den tuin, die ook verzorgd 
wordt door patienten. 

Wat uren van puur genot hebben allen 
gesm aakt door het muziekkorps ! Hoe heer
lijk klinkt 's morgens vroeg of 's avonds 
de muziek van den koepel in den tuin I 
Wonderbaar zoet en aangenaam in deze 
omgeving. Al deze en ve1e an.de~e be
wijzen van: Helpt elkander, dte 1k ge
zien heb stemmen mij zeer teeder en ik 
voe! altijd even een neiging ou1 te zeg
gen : "Dank, Ii eve broeder of zuster". 

Maar ik weet, dat dit alles ook nog een 
andere uitwerking heeft. In het Engelsch 

· hebben wij een spreekwoord ,, The way 
to be happy is to make others happy" 
-nDe manier om gelukkig te worden, is 
anderen gelukkig te maken" - en op deze 

wijze heeft het een uitstekende uitwer
king voor degenen, die dit beoefenen. 

Dank God voor de kracht en bekwaam
heid gegeven om anderen te helpen of 
donkere uren te veraangenamen ! Wij 
hebben ruimte voor 175 patienten en met 
degenen, die wij verwachten, zullen alle 
plaatsen in beslag genomen zijn. 

Een Europeesch geneesheer wijdt al 
zijn krachten aan de patienten; en probeert 
dagelijks het probleem der melaatschheid 
op te lossen. 

De Zusters-Officieren brengen overal 
zonneschijn en opgewektheid, onder het 
doen van bun werk. Wij hopen ook een 
zegen te mogen zijn voor alien, zoodat 
zij God mogen leeren kennen. 

Kan ik ooit vergeten de eerste inland
sche meeting hier gehouden ! Stafkapitein 
en Mevrou w Scheffer had den op mij de 
verantwoordelijkheid gelegd met meetings 
te beginnen. Met welk een belangstelling 
luisterden de patienten. Kort na de mee
ting kwam een groepje mij verzoeken 
mijn Javaansche Nieuwe Testament te 
mogen Ieenen, omdat ze zoo graag ,,dat 
stukje herlezen wilden". 

Zoo gebeurde het iederen keer. Het 
was heerlijk de belangstelling te zien 
vermeerderen. 

Kort daarna ging ik weg, maar mij 
vie! de eer te beurt na 6 maanden terug 
te mogen komen om 30 Heilssoldaten in 
te zegenen, waaronder ook hetzelfde 
groepje, dat zM gaarne mijn Bijbel leende. 
Vele van de toen ingezegenden zijn 
reeds "veilig thuis" , maar er zijn nog 
enkele van deze strijders overgebleven. 
Onze Korps-Secretaris is er een van. Hij 
heeft zich dapper gehouden door lief en 
teed is hij een trouw Heilssoldaat gebleven. 

Het is welbekend, dat de Heilssoldaten 
veel moeite hebben gedaan elkander 
te leeren lezen ea schrijven, zoodat 
nu mannen en vrouwen hun Bijbel en 
zangboek kunnen lezen en ze doen dit 
met zoo'n ijver, dat het zeer aanmoedi
gend is voor hun Korps-Officier. Wij 

LEPRAKOLONIE te KOENDOER (bij Palembang) 
door Ensing Uijlings. 

Hoe wij eigenlijk zijn begonnen? 
Op de plaats waar nu onze Kolonie is gebouwd, aan den oever 

der machtige Moesi, stond 5 jaar geleden een oude bamboe
loods, wemelend van ongedierte, waarin ruim 40 melaatschen 
•ezamen leefden, als het voortslepen van zulk een ellendig bestaan 

">g leven mag heeteu. De aandacht van het publiek werd op 
.ezen toestand gevestigd en met zeer veel ijver en belangstelling 
•erd een Comite gevormd en het Leger des Heils gevraagd de 
'olonie in beheer te nemen. Toen wij hier kwamen was alleen 

een woning voor den Directeur gebouwd, doch toen moest het 
Werk nog beginnen. Allereerst werden huisjes gebouwd voor de 
gehuwde patienten en een groote zaal voor ongehuwde, waarna 
de oude !oods aan vier hoeken in brand werd gestoken. Zeker het 
schoonste vuurwerk ooit op Koendoer gezien ! 

Tegenwoordige bezoekers, de inrichting ziende, kunnen zich dat 
verleden niet voorstellen. De gehuwde patienten hebben een apart 
huisje met keukentje en de ongehuwde ~!in ondergebracht in fr!s
sche ruime zalen. In de gemeenschappeh1ke eetzaal wol'den dne-
maai daags. de maaltijden gebruikt en voor ied.er is er altijd volop. 
De gelegenheid is openge~teld - vo<;>r he.n die kunnen -- om te 
werken en voor dien arbe1d wordt 111 klmkende munt betaald, 
waarvoor inkoopen worden gedaan in de war<?.ng. op ?e kolonie, 
waar alles tegen marktpriis wordt verkocht. Z11 die met kunnen 
werken, ontvangen toch een kleine toelage, om deze inkoopen te 
kunnen doen. 

Tweemaal per jaar worden nieuwe kleeren verscbaft door de 
inrich~ing, welke tweemaal per week wor~en gewa~schen en 
gedesmfecteerd. De meest intense aandacht is gevesttgd op de 
verpleging, welke naast den dokter berust in de han~~n van 

• .. • ___ ._ ..... __ ...1:- -: ..... a.. .... of. 11uor Pn 

hebben een Korps van 50 
Soldaten en het is een genot 
de meetings bij te wonen. 

* * * 
Behalve onze Melaatschen-

kolonie hebben wij te Pelan
toengan ook een Hulp-Zie
ken huis met daaraan verbon
den Polikliniek. J>eze voor
zien in een dringende behoefte. 
Zeer ernstige zieken worden 
dikwijls behandeld en onder 
den zegen des Heeren en de 
bekwarne hand van d okter 
en zuster vonden reeds velen 
genezing. Van alle kanten 
komen zij en waar ze niet in 
staat zijn zelf te komen, gaat 
de dokter of verpleegster
Officier de kampongs in en 
biedt alle rnogelijke hulp. 

*** 
Ook de kinderen worden 

niet vergeten. Een aardig 
groepje kleinen uit de kam
pongs komt iedere week bij
een, waarbij zich ook nog 
voegt een viertal niet lepreuze 
kinderen van patienten, die 
van de ouders afgezonderd !e
ven. Als ge de Adjudante 

zoudt vragen, wat wel het zonnigste 
dee! van haar werk was, zou ze zeker 
antwoorden: • Mijn Zondagschool en 
d~. zandbak". De geschiedenissen, die 
w11 zelf eens hoorden op de Zondag 
school worden nu aan de kinderen ver
teld. Moge God zelf het uitgestrooide 
zaad den wasdom geven I 

Feestvieriog op Pelantoeogan. 

,, Feestvieren" is een woord, wat zeker 
velen aangenaam stemt en niet het minst 
de patienten en Officieren op Pelantoe
ngan, die zoo geheel afgesloten zijn van 
de buitenwereld. 

Het was 18 April 25 jaar geleden dat 
onze Majoors Thomson voor het ~erst 
voet aan wal zetten in Nederlandsch-lndie 
en die dag zou feestelijk herdacht wor
den. Weinig wisten zij ervan toen zij 
kwarnen zooveel jaren geleden, welk werk 
hen wachtte hier, doch zij kwamen, uit
gaande van dat groote beginsel in het 
!even van een Christen en Heilsofficier 
allf.s te doen, waarvoor de Meesh~r he~ 
geroepen had en Hem in alles de eerste 
plaats te geven. God voerde hun weg 
naar Pelantoengan en nu zijn ze daar 
v~or de tweede maal. En of ze bemind 
z11n? Ats U de ~eestviering meegemaakt 
had! zoudt U d1t heel duidelijk hebben 
gez1en. 

's Morgens 9 uur was het feest in de 
J avaansche ~fdeeling. Zooveel mogelijk 
waren alle mlandsche patienten in de 
keurig met vlaggen en groen versierde 
zaal bijeer)gekomen. Heerlijk werd er 
gezongen en innig gebeden. Alie harten 
waren vol van lof en dank aan Hem 
Die de Majoors zooveel jaren heeft ge~ 
leid en geholpen. 

Hartelijk werd gelachen toen Mevrouw 
ons vertelde over de vergissingen die 
ze maakte met het Maleisch toe~ zij 
pas in lndie kwam. Na aflobp van de 
samenkomst werden de patienten ont
haald op versnaperingen. 

1 JULI 1923 

Enkele dagen daarna hadden wij een 
gezellig huiselijk samenzijn met de Euro
peesche patienten, wat niet minder aan
genaam was. Een indrukwekkend oogen
blik was het, toen de Majoors binnen 
kwamen en de muziek speelde ,, Australie" 
~eker gingen de gedachten van de Ma-
1oors even naar hun eigen Vaderland, 
Australie, waar hun beide jongens zijn. 
9ndertusschen zochten alien een plaats-
1e aan de tafels in de met bloemen ver
sierde eetzaal. Hier wachtte den 
Majoors een groote krans van zonne
bl~~men en palmtakken samengesteld. 
WtJ .. gevoelden ons juist een groote 
fam1he, de dokter, de Officieren en de 
patienten, alien tezamen. Nadat wij op 
heerlijke muziek vergast waren en eokele 
liederen tezamen waren gezongen, volgden 
de toespraken van enkele zusters en 
patienten, alsook van de Majoors zelve. 
Dankbaarheid was de grondtoon van 
alles, wat gezegd werd. Een gemengd 
koor gevormd door enkele van de Offi
cieren en patienten zong ,,Loof den Heer" 
en ,, Dank nu allen God", wat diepen in
druk rnaakte en wa~rvan wij alien genoten. 

Onder het gebrutk van versnaperingen 
kwam een der kleine jongens een bloem
stukje aanbieden en zeide daarbij een 
toepasselijk versje op. Later werd ook 
door een onzer meisjes een bloemstuk 
aangeboden. Enkele stukken Leger des 
Heils muziek werden ten beste gegeven. 
Kortom het was een avond, dien wij 
niet licht zullen vergeten en de Majoors 
zeker ook niet ! In alles wat dien avond 
werd gedaan was de grondtoon: 

EBENHAt.ZER 
(Tot hiertoe heeft ons de Heer geholpen I) 

, Kdt. Lt. v. d. Tang. 

INTERNATIONAAL LEGER
NIEUWS. 

De Generaal. 
Onze Generaal is onophoudelijk aan 

de spits van zijn troepen. Nauwelijks 
teruggekeerd uit Britsch-lndie bereisde 
hij verschillende steden in Groot Bri
tannie, waar het Leger arbeidt Oost, West, 
Noord en Zuid, alien krijgen ze een b$!urt. 

En teneinde de kleine dorpjes en ge
huchtjes niet te kort te doen, heeft hij 
in de maand Mei een korte auto-tour 
gemaakt door verscheiden districten, di'_ 
niet aan den grooten spoorweg liggen, 
tot groote vreugde en algeme 1 e elang
stelling der landbewoners. Zoo kon h1j 
op een dag 12 plaatsen - grootere en 
kleinere - aandoen, wanneer hij soms 
op de marktplaats, soms in een zaal, dan 
weer gewoon van zijn auto de menschen 
toesprak. . 
God zegene immer onzen edelen Gcneraall 

*** Kommaodant Jens Povlseo. 
Met voldoening hebben wij bericht 

ontvangen, dat Kommandant Povlsen van 
Denemarken aangesteld is tot Leider in 
Nederland. Van geboorte een Deen, heeft 
hij gedurende zijn loopaan in alle Scan
dina vische Jan den gewerkt en is de talen 
dezer landen, evenals het Fransch, Duitsch 
en t::ngelsch volkomen machtig. Hij en 
zijn vrouw hebben een uitstekende repu
tatie als Leiders, zijn atom geacht en 
bemind en hun komst in Nederland was 
oorzaak van groote voldoening. 

Het Leger des Heils in Nederlandsche 
lndie roept hun een warm welkom to
in het Vaderland I 

' \ 
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Aanstellingen: 
Comm is s i o n er Eadie tot Terr : 

Kommandant van Japan. 
Lu it. Com missioner Pov I sen 

tot Terr.-Kom nandant van Nederland. 
EDWARD HIGGENS 

Chef van den Staf. 

T er ritori aal H oofdkw artier. 
Aanstellingen: 

Acljudant M. Henkens naar bet Hoofd
kwartier. (tijd.) 
Bevorderingen: 

Van Luitenant tot Kapitein: 
E. Sahetapy 
Ph. Nelwan 
J. Kalangi. 
Van J{adet-Luitenant tot Luitenant: 
H. Mangoembagha. 
Van Kadet tot Kadet-Luitenant: 
I. Baligaoe 
A. Tarima. 

Bandoeng, 1 Juli 1923 
M. J. v. d. WERKEN. 

Territoriaal Kommandante. 

HOOFDKW ARTlER-NOOT JES. 
De Territoriale Kommandante. 

Onze Kolonel heeft de handen meer dan 
vol op haar kantoor. Daardoor is zij niet in 
staat, zooals zij g*aarne zou .. willen, om de 
Officieren op hunne posten op te zoeken. 
Toch is zij er met Pink3teren uitgebroken en 
heeft een kort bezoek gebracht aan onze 
getrouwen te Soerabaja, en eenmaal daar 
is zij overgewipt naar Malang en Toeren, 

, terwijl op weg naar Soerabaja ook Djokja 
• w rd aangedaan. Overal hadden besprekin

gen plaats betreffende onzen. arbeid en wer
den beslissingen genomen in het belang 
hrervan, terwijl open bare en besloten samen
komsten werden geleid, die wij vruchtbaar 
en gezegend mogen noemen. 

*** 
Lt.-Kolonel Beaumont. 
Zoojuist hebben wij bericht ontvangen, 

oat onze nieuwe Chef-Secretaris-Lt.-Kolo
nel Beaumont- in de tweede week van Juli 
van Tokio zal vertrekken op weg naar ons 
Insulinde. Met dankbaarheid zien wij zijn 
komst tegemoet. Kolonel v.d. Werken heeft 
~en schrijven van den vroegeren Leider hier 
-0p Java, Kommandant de Groot, ontvangen, 
waarin hij haar feliciteert met de aanstelling 
van Lt.-Kolonel Beaumont als haar Chef
:Secretaris. De Kommandant heeft met Ko
lonel Beaumont samengewerkt in japan en 
hem bevonden te zijn een groote hulp en 
steun in ieder opzicht. ,,lk kan Java geluk
wenschen met zulk een bekwamen, toege
wijden Chef-secretaris". 

* * * Lt,uKolonel Visser. 
Van Lt.-kolonel Visser heeft de Kolonel 

tweemaal bericht ontvangen, van Colombo 
' en van Marseilles. De ~amilie Vi&ser had 

tot dusver een goede re1s ; we! hadden zij 
eerst storm en werden daar!'la overyallen 
doo~ een onverwachte koude 10 de _M1dd_el
landsche zee, waardoor vele passag1ers.z1e 
werden met influenza. Ook Mevrouw V1ss~r 
~r. een det : ngens deden een verkoudhetd 
·Op, toch moc ten zij het over het alge~een 
we! maken. Kolonel en Mevrouw . ".1sser 
zenden hun groeten aan al ~~ _Offlc1eren. 
Door de dagbladen wisten w11 wtusschen, 
dat des. s. "Tjerimai" behouden te Rotterd~~ 
was aangekomen en dat de Kolonel en 2:!Jn 

· . nu goed en wel in het Vaderland z11n. 
* .. * 

De .... elfverloochenings•aanvrage. 

Onze jaarlijksche Zelfverloochenings-aan
vrage is in vollen gang. Het was onze 
Kolonel een bijzondere vreugde te kunnen 
constateeren hoe de Officieren en makkers 
allerwegen deze poging met lust en ijver 
en "astberadenheid begonnen 2ijn. En zoo 
I:;>. het niet anders, of zij zal gekroond 
w den met welslagen. 

Jn het Korps te Bandoeng is de Aanvrage 
i,.geluid met een week van gebed en per
soonlijke zelfverloochening. tede~en mo.~
gen om 7.30 uur kwamen de Offic1eren btJ
e om samen den zegen des Heeren ~e 
z eken. Zondag 10 Juni had plaats de btJ
zondere dienst. wanneer als vrucht van de 
.afgeloopen week van zelfverloochening 
de persoonlijke gaven werden gebracht als 
.offerande in de schatkist des Heeren. 

Aandoenlijk was het te zien, hoe ze alien 
groot en klein naar voren kwamen om hun 
·gave neer te leggen in gesloten enveloppe. 
Een kleine vergadering was het, die toch 

. het mooie bedrag van f 118.- opbracht. 
.Het nadere hiervan op pagina 4. 

*"'* 
De Kollektanten. 
Met haar zegenbede en ons aller warme 

'Wenschen heeft de Kolonel onze dappere 
voorhoede in bet veld gezonden. Adju

ldant jo~ansson en Ensign Rolffs naar Suma-

STRIJDKREET 

Wat doe je tegenwoordig ?"-
"Ik bouw bruggen voor anderen''.-
Onwillekeurig troffen de eigenaardige woorden mijn oor. De expres raasde 

met het noodige lawaai voort, en om zich voor elkander verstaanbaar te maken, 
verhieven beide heeren, medereizigers, hun stemmen. 

-,,Ja,"-ging de aangesprokene voort,-,,'t was eerst niet z~o aangenaam. 
Meer dan eens was 't zoo goed als zeker, dat ik de plaats zou kn1gen, alles be
loofd alles klaar,- dan opeens blijkt het een ander te zijn, voor wien ik 't zaakje in 
orde 'had gemaakt". Hij ging voort verder voorbeelden· te ge..,en en vervolgde toen, 
- ]a eerst kostte 't me wat om er overheen te komen. maar nu denk ik: •t Zal 
mif n ;oeping wezen in 't leven : bruggen te bouwen voor aoderen en ik heb er 
nu volkomen vrede mee. Oat gaat niet zoo makkelijk de eerste helft van het !even; 
later gaat 't beter." . . . ·"" . · 

Getroffen had ik geluisterd. Was deze beschaafde man uit de lndische handels
wereld een Christen? In ieder geval stond hii hooge, Christelijke beginselen voor 
en ik .eerde in stilte dezen onbekenden ,,ingenieur". 

De woorden zijn mij bijgebleven: ,,'t Zal mijn roeping zijn i.n 't lev<:~: bruggen 
te bouwen voor anderen". - Toen werden mijn gedachten bez1g en z11 brachten 
voor mijn geestesoog een heele schaar van edel@. ,, bruggenbouwers". Ik zag ze bezig 
allerlei kloven en diepten te overspannen. Zij zochten hecht en betrouwbaar 
materiaal, want watervloeden zouden hun werk beproeven. Zij werkten stil en 
vastberaden en zongen, terwijl zij werkten. ~oo men bun gevraagd had: Wat do~t 
ge? zouden zij blij geantwoord hebben: ,, Wij bouwen bruggen voor anderen. Oat 
is onze roeping". 

Waarom hebben zij er vrede mee, met een arbeid als deze? Zie, ze hebben 
aan den anderen kant der kloof, aan gene zijde van het ravijn zien staan een 
heele schare van ongelukkigen: oud en jong, groot en klein, die er niet over 
kunnen. Er moet een brug gebouwd worden. Toen hebben zij bun blik naar hun 
Meester gericht, want Hij, Dien zij dienen heeft Zeff met zijn eigen lichaam de 
groote kloof overbrugd, zoodat nu heel de menschheid kan overgaan uit het "dal 
der tranen" naar ,,het land van licht en vrede". 

,,Er ruischt langs de wolken een lieflijke naam, 
Die hemel en aarde vereenigt tezaam". 

Hij riep en zij kwamen en bouwen nog dagelijks de bruggen, waarover de 
ellendigen, de zwakken, de kleinen, de dronkaards, de zond~~en, d~ wanhopigen, de 
eenzamen, de verdwaalden den weg tot Hem vinden. Ht], Chnstus de Meester 
zelf, geeft hun het bouwmateriaal. Een onverstoorbaren moed, hoop voor ~llen, 
een levend geloof, lust tot zelfverloochening, een helpende hand, reddende hefde. 

*** 
Het bruggenbouwen · beteekent menigmaal zelf onzichtbaar blijven. . De .stee

nen worden aangedragen, de spanningen gemaakt, de f~ndame~ten dtep m de 
bedding gelegd en als de brug klaar is, trekke11 de bouwheden ztch terug. Hun 
loon is de deugdzaamheid van bet werk en de· goedkeuring der Mee~ters. Hun 
roeping is volbracht als ,,anderen" veilig den overkaot bereiken. 

Een paar schetsjes uit onze Legerwereld. Wei weet ik, dat ook buiten onze 
velden van die edele bruggenbouwers aan den arbeid zijn en zij voor menig wan
kelende reeds een veiligen weg baanden. Maar men zal begrijpen, dat deze minder 
onder mijn aandacht komen. Wij brengen hun echter een eeresaluut en voelen ons 
geestverwant van hen. 

*** 
Op het bekende kerkhof ,, Oud Eik en Duinen" in den Haag werd een Officier 

van het Leger des Heils begraven. Het sterven was heel plotseling geweest en had 
groote ontroering verwekt, vooral bij ,,haar meisjes", de verpleegden van bet Red-
dingshuis, waarvan zij Directrice was. . 

Wie is dat jonge meisje, zoo keurig gekleed en blijkbaar zoo diep bewogen, 
dat zich haastig een weg baant naar het graf? In haar hand is een ruiker schoone 
bloemen. Stil vloeien haar de tranen langs de wangen. Een van ,,haar meisjes" is 
het, een die veel zorg, veel moeite had gegeven aan haar, die nu rustte van baar 
arbeid. De rusteloos dwalende voeten hadden hun eerste schreden gezet op de brug 
,, voor anderen gebouwd". De tranen waren tranen van dankbaarheid en diep besef 
van wat zij zelf verloren had aan deze, die door haar liefde zooveel voor haar was 
geweest. 

*** 
Een prachtige auto hield stil voor het Hopfdkwartier van het Leger des Heils 

van een ander land. Een dame in ruischende zijde stapte uit. Zij vroeg naar een 
boek in de boekenafdeeling, maar kon niet klaar komen. - ,,Mag ik bier even 
uitrusten, zuster ?" tot de Officier, ,,ik ben zoo moe".- ,,Zeker, Mevrouw, kan ik 
iets voor U doen ?" - De oogen der dame werden vochtig. Daarom was zij eigen
Iijk gekomen en de deelnemende woorden openden een fontein van tranen. 

Er was leed, groot familieleed. Er moest een brug geslagen worden of de klove zou 
met den dag wijder worden. De brug werd gebouwd met Gods hu1;;. - ,,Wij zijn zoo 
gelukkig samen" , heette het verder steeds in brieven, zelfs jaren later, toen bet 
echtpaar zich in Europa bevond. Het aangezicht van de zuster straalde met zach
ten glans, toen zij bet vertelde. 

Bruggenbouwen voor anderen, ja, dat is onze roepi~g !.. 

tra, Majoor Giebler naar de streken van den 
Oosthoek van Java, Adjudante Hallman naar 
Madioen en Kediri, Adjudant Hiorth naar het 
Solo- en Djocja- district, Adjudant Strandlund 
naar de Preanger, terwijl de andere steden en 
plaatsen bewerkt worden door de Officieren 
ter plaatse. Wat is de leuze. die de Kolonel 
ons all en meegaf? ,, Tot Gods eer en tot 
uitbreiding van Zijn Koninkrijk op aarde!" 
Kon het mooier, reiner? Niet voor eigen baat. 
Reden om met alle vrijmoedigheid te vragen. 
God zegene hen en behoede hen allerwegen ! 

* • 
* De Ensigns Befring. 

Er is bericht ontvangen van het Internatio
naal Hoofdkwartier, dat het zoontje der En
signs Betring - zoo kort geleden nog maar 
welkom geheeten-nu reeds weer heengegaan 
is naar de hemelsche gewesten. Onze warme 
deelneming gaat uit naarde bedroefde ouders. 

De Resident van Menado. 

De Resident van Menado heeft vergezeld 
van den Assistent-Resident een zeer gewaar
deerd bezoek gebracht aan onze Kolonie te 
Katawara, Celebes. Zijn Hoogedelgestrenge 
heeft alles bezichtigd en daarna bespreking-en 
gehouden den arbeid van het Leger des Heils 
betreffende met> onzen Divisie - Officier, 
Majoor Palstra, en Kommandant Veerenhuis, 
den Directeur der Landbouw-Kolonie. 

*** 
De Ensigns Pearce. 
Onze makkers zijn vertrokken met de 

s. s. ,,Goentoer'', Zaterdag 16 ]uni, met ons 
aller hartelijke zegenwensc~en. Zeer hopen, 
wij dat de zwakke gezondhetd van Mevrouw 
Pe~rce door de zeereis en het verblijf in 
een meer opwekkend klimaat gebaat moge 
worden. 
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Brigadier Dr. Wille. 
Tot ooze groote voldoening mogen wij 

melding maken, dat de Brigadier weer zoover 
hersteld is, dat hij zijn veelonivattendewerk
zaamheden weer kon opnemen. Moge God 
hem nog lange, lange jaren sparen voor 
Java's kinderen ! 

* * * Generaal Dr. Neeb. 
Voor hun a. s. vertrek naar Europa hebben 

Generaal en Mevrouw Neeb na een afscheids
bezoek ten huize van de Kolonel, ons Kinder
huis te Bandoeng met een bezoek vereerd. 
Met veel welwillendheid en vriendelijkheid 
lieten zich de de geeerde gasten rondleiden ! 
,,Ik heb niet altijd in zoo'n Jekker bed1e 
geslapen," meende Mevrouw en de Generaat 
voegde erbij : ,, Wij weten, wat het is, in de 
rimboe te slapen op den harden grond." Wij 
wenschen den Generaal en Mevrouw Neeb 
een recht aangenaam verblijf in het Vaderland 
toe en hopen daarna die warme Legervrienden 
weer in lnsulinde te verwelkomen. 

( Vervo'lg leprozerie te Koendoer) 
Hoe wij de men~en krijgen? 
Jonge vrouwen komen in onze inrich

ting, nog schoon van uiterlijk, goed 
gekleed, welgemoed. Alleen bij nauwgezet 
onderzoek zijn de verschijnselen van 
Lepra te zien. 

Zij komen om genezing te zoeken, 
haar ouders en verloofden wachten haar 
terugkomst. Maar dan langzamerhand 
komt die bittere gewaarwording, dat zij 
misschien niet zullen genezen en even 
erg eens zullen zijn, als de ergsten, die 
zij om zich been zien. 

Eens schreef een jonge vrouw naar 
huis: ,,Ik zal toch wel nooit terug kunnen 
komen en bier moeten blijven tot mijn 
dood toe. Geef mij maar toestemming 
om fe huwen, dan zal ik trachten mijn 
!even zoo aangenaam mogelijk te maken." 

*,.,* 
Een jonge moeder komt op de Kolonie. 

Bij de geboorte van baar kind is ontdekt, 
dat zij Lepra heeft en is zij door de 
dessa-genooten uitgestooten~(Melaatschen 
worden in dit gewest door de bevolking 
zeer gevreesd en afgezonderd). 

Zij heeft de keuze naar Koendoer te 
worden gezonden of in een hutje op de 
Ladang ( dat is zoo goed als in de wil
dernis) haar verdere !even te slijten. Zij 
verkiest verstandig het eerste en ook 
voorzeker bet beste. Zij moet dus dessa, 
man en kind verlaten en komt verslagefl' 
van smart bij ons aan. Eenige dagen leeft 
zij stil voor zich heen en dan in het 
hoist van den nacht loopt ze waanzinnig 
te schreeuwen door de inrichting. Na 
veel zorg en geduld is ze echter gene ... 
zen van haar waanzin en op ,_ < "ogen
blik een van onze gelukkigs pafienten. 

* * * Eenigen tijd gel eden werd een man op de 
Kolonie gebracht dodr enkele dessa-ge
n,eoten, welke verklaarden, dat hij gevaar
lijlc was. Slechts na veel rustig overreden 
konden wij er hem toe brengen binnen 
te komen . .Hij werd gebaad, kreeg nieuwe 
kleenrn aan- en lachte, doch keek 
steeds schuw en angstig om zich heen 
als een gejaagd dier en zeide maar 
s ,, Djangan memboenoeh saja, 
Cl']ar,5 _.. oesir saja", (maak mij niet 
dood, zend mij niet heen). Kreeg hij 
eten dan was hij bevreesd vergiftigd 
te worden en keerde zich af zeggende : 
~ratjoen''... (vergif). ~~sschen mijn vrouw 
en mij in konden WIJ hem er toe brengen 
te baden en bij hem zijnde brachten wij 
hem er toe te eten. Nu is bij be vrijd van 
dien vreeselijken angst. Hij vertelde ons. 

Meer dan zes jaar heb ik geleefd 
in een klein hutje op de Ladang. 
Wanneer ik uit mijn hutje wilde 
komen, kwamen de kampongbewo
ners op mij af en wilden mij te lijf, 
zoodat ik maar spoedig terug vluchtte 
in mijn armzalig ve "'if. Mij oude 
vader bracht mij wat ier om te 
baden, zoo goed en kwaad als 't ging 
en van hem kreeg ik ook wat eten." 

Zoo leefde hii tot zijn vader stierf en 
kw am toen uitgeput en vol angst hi er, 
niet wetende, wat men met hem voor
had. Nu werkt hij normaal en gelukkig 
en is zoo dankbaar. 

* * * Zoo zouden wij kunnen doorgaan het 
lot der verschillende patienten te be
schrijven, maar wij zouden U nog niet 
de helft kunnen vertellen. Hoe heerlijk, 
dat wij hen mo.gen lee~en, wat Gods 
Woord ons zegt m Romemen 8 : 18 : 

Want ik houde bet daarvoor, dat 
het Jijden dezes tegenwoordigen tijds 
niet te waardeeren is tegen de heer
lijkheid, die ons zal geopenbaard 
worden!' 

De Leprozerie te Koendoer behoort 
aan de Vereeniging tot Opricbting en 
lnstandhouding van een Leprozen-kolonie 
in de Residentie Palembang. Er is plaats 
voor 160 patienten. 
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GENERAAL WILLIAM BOOTH 1881. Het werk begonnen in Australie 
en Frankrijk. 

1882. Het lnternationaal Hoofdkwartier 
in Queen Victoriastreet, Londen, 
betrokken. De Leger des Heils 
vlag geplant in Zwitserland, 
Zweden, Britsch-Jodie en Canada. 
Eerste doorgangshuis voor gevan
genen geopend. 

en den weg ter ontkoming", ge
publiceerd. 
Het Maatschappelijk Werk onder 
Mannen georganiseerd. De eerste 
Landkolonie. 

DE STICHTER VAN HET LEGER DES HEILS 
1856 - 1912 , Het werk in West-Indie begonnen. 

Het Leger des Heils b~gint zijn ar
beid in Ned.-Oost-lnd1e. 2de lnter
nationaal Congres in Londen. 

IN MEMORIAM. 

Op den 20sten Augustus 1912 .was het 
dat met groote, in ~~t oog sprmgende 
letters aan de frontz11de van het Inter
nationaal Hoofdkwartier van het Leger 
des Heils te Londen, aangekondigd was: 

De Generaal heeft zijn zwaard neer
gelegd. 

God had Zijnen dienstknecht tot Zich 
geroepen. Hoe schoon was ~at leven 
geweest I Zoo geheel opgaand m een on
vermoeid rusteloos streven voorhet wel
zijn der 'menschenkindere~ ! -~en leven 
letterlijk uitgegoten tot bet! z11ner mede
menschen. Voorwaar, een dienstknecht 
van alien! . 

Als jongen van 15 jaar had plaats ~n 
hem die verandering, die ommekeer, die 
ieder Christen doormaakt en kent onder 
den naam van bekeering. En op 17-jarigen 
leeftijd, zijn ziel brandend met een harts
tocht van medelijden en liefde voor de 
menschen in wnde en ellende 0111 hem 
been, wijdde l''i zich in_ een onberouw.~-
Iijke rgavE 1ar z1chzelf, aan z11n 

eest e te redden, wat 
ver n was. 

L1nge lange jaren daar op het hoog
tep van zijn wonderbare loopbaan wer.d 
herr e ns gevraagct - ,,G~~eraal, wat_ 1s 
het geheim van Uw !even r - Na eenige 
o~Penblikken van nadenken antwoordde 
hij~ - Oat ik als 17-jarige man alJes gaf, 
wat d~ar was van William Booth aan 
God en a n Zijn dienst, z nder voorbe
houd zonder berekening, zonder omme-

, h . " zien dat is het ge e1m . . · · 
St~ijd, moeite, kommer, zorg, teleurstel.-: 

ling dat was het begin en zelfs toen h11 
het hoogste aardsch ~elu~ deelachtig werd 
in het bezit van die mtnemende onder 
de vrouwen, Catharine Booth, die bereid
w1llig met hem alles deelde, ?estond 
zijn Ieven uit een aanee~~c~akelmg van 
worstelingen en - ov~.rwmn.1.ngen. 

Toen hij mensche!l1kerw11s g_esproken 
de eervolle po.sitie van Dommee der 
Wesleyaansche gemeente beklee_dde, kon 
zijn ziel zich toch niet vereenigen met 
een Ieven van betrekkelijk gemak in 
besloten arbeidsveld Mevrouw Booth ver
telt zelf : - ,.Hoe goed herinner ik mij dien 
avond toen de Generaal tussc'1en I I - 12 
als altijd doodelijk vermoeid thui~kwam 
van zijn predikbeurt i~ h~t Oostelljk de.el 
van Landen en tegen m11 ze1de: ,,Vrouw 1k 
heb mijn Jevenstaak gevondenl Waar 
kunt ge zulke heidenen vinden als deze 
en waar is zoo'n groote behoefte aan het 
Evangelie als juist daar?" -

,, lk begreep, dat dit beteekenen zou een 
nieuwbegin in het !even en eerstvertrouw
de ik mijzelf niet om te antwoorden. De 
espectabele gemeenteleden onzer ke rken 

voorzagen tot nu toe in ons onderboud. 
Hoe zouden die doodarme bewoners van 
Oostelijk Londen iets kunnen geven? Zoo 
waren mijn eerste gedachten, maar na 
een oogenblik van wachten en gebed 
zeide ik: ,, Wei, als je gevoelt, dat je daar 
moet werken, goed, laat ons daar heen 
gaan. Wij hebben den Heer eenmaal ver
trouwd voor ons onderhoud, wij kunnen 
Hem w.eer vertrouwen". - Zoo sprak de 
dappere jonge vrouw, teer van gestel en 
moeder van vier kleine kinderen I 

1883. Het werk breidt zich uit tot Zuid
Afrika, Nieuw-Zeeland en IJsland 

1884. Het Maatschappelijk Werk onder 
Vrouwen en Kinderen neemt een 

1904. 

1908. 

De eerste Officieren landden in 
•apan en Britsch-Guiana. 
Het werk in Panama begonnen. 
3de Internationaal Congres. 

Ten spijt van armoede en kna-
gende zorg voor het da~elijk_~ch 
brood ging de onoverwmnel!Jke 
man, William Booth, voort met z1ch 
te wijden aan de armsten der 
armen en de diepst gezonkenen, 
tot hoe langer hoe meer de "Chris
telijke Zen ding" zich ontwikkelde 
en uitbreidde tot een groot werk. 
Velen uit de onderste lagen der 
Maatschappij kwamen tot bekee
ring en bun veranderde !even ge
tuigde luider dan woorden het 
konden doen van de kracht des 
Heiligen Geestes. William Booth 
dacht er niet aan een kerk of 
gemeente te vormen. Hij zond de 
bekeerlingen naar de kerk. Deze 
echter- eertijds dronkaards, vech
tersbazen, misdadigers-, gevoelden 
zich daar niet op hun plaats en 
kleefden den ernstigen, onconven
tioneelen Prediker aan. Bij hem 
gevoelden zij zich thuis. 

Ook · in andere steden breidde 
zich de opwekking uit. Zielen 
werden gered en hoe !anger hoe 
meer kreeg William Booth volge
lingen en medearbeiders. 

In 1877 vond plaats de he1doo
ping van de ,,Christelijke Zen
ding" tot het ,,Leger des Heils". 
Met kracht ging bet werk voor.: 
waarts. Hieronder vermelden WIJ 
de voornaamste gebeurtenissen in 
de geschiedenis van bet Leger: 
1865. Os. William Booth begmt 

te prediken in Oostelijk 
Londen. ,,De Cbristelijke 
lending" opgericht. 

1875. Vrouwen nemen voor het 
eerst de leiding van Zen
dingsposten op zich. 

1877. , De Christelijke Zending'' wordt 
het ,,Leger des Heils". 
Het telt nu 50 post en en 880fficieren. 

1880. De eerste kweekschool voor Offi
cieren te Lon den geopend. De eerste 
Officieren 1:1itgezonden naar de 
Vereenigde Staten van Noord
Amerika. 

aanvang. 
1886. De eerste Officieren naar Ouitsch

Iand gezonden. Eerste lnter
nationaal Congres gehouden. 

1888. 

1889 
1890. 

Het achtel'buurtswerk oegonnen. 
Nederland en Denemarken ont
vangen de eerste Heilsofficieren. 
Het werk onder Zoeloe·s, Kaffers 
en Hottentotten begonnen. 

Het Leger begin! zijn arbeid in 
Noorwegen, Finland en Belgie. 
De vlag geplant in Argentinie. 
Catharine Booth, de ,,moeder van 

het Leger des Heils" tot heerlijk· 
heid bevorderd. 
Het boek van den Generaal: "In 
Engelands donkerste wildernissen 

1911. 

1912 

Het werk van het Leger des Hei!s 
breidt zich uit tot Korea en 
de Zuid-Amerikaansche republiek: 
Chili . 
Peru en Paraquay ontvangen de 
eerste Officieren. 
Eerste Inter. Congres voor Officie
ren van bet Maatschappelijk Werk. 
De Stichter, Oeneraal William 

Booth, legtzijnzwaardneer. 
35 000 menschen wonen 
den plechtigen Gedenk
dienst in de Olympiazaal 
te Londen oij. 
Zijn zoon Bramwell, de Chef 
van den Staf, aangestetd 
als zijn opvolger. 

1913 De Legervlag in Rusland 
geplant. 

1914 4de Internationaal Congres. 
171 Gedelegeerden van C~
nada verliezen het !even tn 
de ramp van de "Empress 
of Ireland". . 

1915. De arbeid beg0nnen in 
Britsch-Honduras en Ach-
ter .. lndie (Burma). . 

1916. De eerste Officieren wtge
ionden na'ar China. 

1918 Het Leger d. Heils in Cuba. 
1919. Czecho Slowakijeontvan~t 

de eerste Officieren. 
1920 Het werk 'begonnen in 

Nigeria. 
1921. In Kenya (Oost-Afrika) 

wordt de Legervlag ont
plooid. 2de Internationaal 
Congres voor Officieren van 
het Maat~chappelijk Werk. 

1922. In Brazilie wordt de arbetd 
begonr.en. 

"'"' * 
De internationale statistiek van De

cember 1921 geeft de volgende cijfers: 
Korpsen en Huite nposten. . 12982 
Maatschappelijke Tehuizen 

en lnstellingen . . . . . 1288 
Dagscholen . . . . . . . 920 
Tehuizen voor Land- en Zee-

macht . . . . . . . . 25 
Officieren en Kadetten. • . 20674 
Employe's, geheel in dienst 

van het Leger · · · . · 
Plaatselijke Officieren . . 
Muzikanten (volwassenen) 
Muzikantt:n (jongelieden). 
Zangbrigadeleden . • . . 
Korpskadetten . . . . . . . . 

6724 
802~1 
27522 
8782 

34917 
22078 

Aantal week- en maandbladen uitg;e-
91 gegeven door het Leger des Hetls 

Totaal oplage per uitgave . . . .1419175 

COMMISSIONER HENRY HOWARD TE LONDEN 
TOT HEERLIJKHEID BEVORDERD. 

Zoo geheel onverwacht kwam dit bericht ! In No
vember 1921, voor ons vertrek naar Nederlandsch
lndie, hebben wij hem bezocht, de Kolonel en ik. Wei 
is waar, was hij al eenige jaren gepensionneerd en 
leefde met zijn vrouw een vriendelijk stil leven in 
hun home te Clapton. Maar wij waren toen getroffen 
door de energie en de geestkracht van dezen veteraan. 
Z\in conversatie gaf blijk van een helderheid van 
geest en scherpheid van geheugen, die ons deden 
be5effen, dat we inderdaad met den oud-Chef van den 
Staf te doen hadden. De Jaatste 6 jaren tot I919 had 
hij deze positie bekleed, dus na den Generaal was 
hij de eerste Officier in bevel van onze groote orga
nis:itie geweest. Trouwens onledig hield hij zich ook 
nu nog niet. 

Hij had de leiding op zich genomen van de voort
gezette studie onzer Officieren te Londen en als door 
een of ander onvoorziene gebeurtenis voor belangrijk 
werk er niernand kon warden gevonden door de Leiders 
dan was bet altijd Commissioner Howard, die in d~ 
bres sprang 

Commissioner Howard, ofschoon nag een jonge man 
bekleedd.e reeds een ~-ervolle positie in de Maatschappij 
als architect, toen htJ met Generaal William Booth in 
aanraking kwam. 

Zelf ernstig Christen werd hij geroerd door de pre
diking VC\J1 den Generaal en Mevrouw Booth en over
tuigd van de echtheid van hun leer en leve~ door de 
wonderbare resultaten, die overal h n arbeid be
kroonden. 

De Commissioner vertelde gaarr:e de origineele 
wijze van zijne intrede in bet Leger als Officier. 
Met den Oeneraal had hij gereisd en diens samenkom
sten bijgewoond Op zeker spoorwegstation gingen 
hunne wegen weer uit elkander - de Ge eraal reisde 
verder, terwijl de Heer Howard naar zijn eigen stad 
terugkeeren zou. "Wilt U mij komen helpen"? vroeg 
de Generaal, hem scherp aanziende I ,,Maar denk er 

om, there is no money in it" (er zit geen g_eld aan 
vast), voegde de Generaal er aan toe me.t dte. w~l
bekende, veelzeggende, haast onde 1gende fllkkenng rn 
zijne oogen. 

De Heer Howard begreep, be~ek_en~e de kosten, 
sprak thuis met zijne vrouw, (die 1110![5 verbonden 
was met haar man) en tezamen gaven ZIJ hun gem~k
kelijk Jeven op en trokken voort~a~ als echte ~elgnms 
van oord tot oord als Heilsofftcteren, bere1d voor 
armoede, zelfverloo~hening en _m_eer. . 

De vrouw van een St af -Offtc1er vertelde me 1aren 
later toen de Heer Howard reeds tot de meest ver
ant~oordelijke positie in het Leger geroepen wa_s, 
hoe zij getroffen was door Mevrouw Howa.rd bez1g 
te zien haar eigen stoep te schrobben - 1ets zoo 
geheel ongekends voor eene. dan~e yan hare. vroe~~re 
maatschappelijke positie. Ju1st h1enn zag die Offtc1er 
de echtheid van hun toewijding .en dit maakte een 
diepen indruk op haar. . . . 

In 1881 werden zij Off1c1eren van bet Leger des Hetls. 
Na eenige aanstellinge~ .in Groot-B_ri~annie, meestal 
in verband met de ople1ding van Offic1eren, waa n?r 
h1j door capaciteit en aanleg en Godsvrucht zr 
zonder geschikt wa~, bes~uurde de c.ommt 
hij gedurende versche1dene Jaren als Leider 
jonge Werk inAustrali~. 

11
. 

Teruggeroepen naar Londen in 1890 bekle 
voortaan de eene belangrijke, verantwoordelijk ie 
na de andere: de leiding van het Werk in (1 t-
Britannie als Territoriaal Leider; de verantwoordcliJ~
heid van alien arbeid buiten Groot-13ritanHi~ als But
tenlandsch Secretaris; na den dood van den Stichter, 
Generaal William Uooth, de benoeming tot Chef van 
den Staf en met den tegenwoordigen Generaal Bram
well Booth, mede verant woordelijk voor het bestuur 
der geheele organisatie. 

Ve1·volg pag. 3 kol. 4. 
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