
The Salvation Army, een leger dat nimmer capituleert! (deeI2) 

In het eerste deel over de verzameling van de Salvation Army van 
Wim van Bavel zijn we gelnformeerd over het ontsk1.an van het 
Leger des Heils en de werkzaamheden door de heilsoldatell zowel op 
kerkelijk en maatschappelijk terrein als in de gezondheidszorg. Aan 
het eind van dat eerste deel is verteld hoe het Leger des Heils de 
grondslag legt voor de huidige militaire tehuizen. Als in 1917 het 
Arnerikaanse leger zich mengt in de strijd 
tegen de Duitsers in Europa krijgen de 
Amerikaanse soldaten dezelfde faciliteiten 
van het Leger des Heils als de andere 
bondgenoten, wat na de oorlog resulteerde 
in een hoge onderscheiding voor Evangeline 
Booth als generaal van het Leger des Heils 
uit handen van president Wilson. 
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Ook in de Tweede Wereldoorlog laat het Leger des Heils zich niet 
onbetuigd: dit uitte zich vooral in de geestelijke bijstand voor de 
soldaten. Het Leger des Heils schiep de gelegenheid voor militairen 
om brieven naar huis te sturen die als veldpost werden verzonden 
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De ervaringen die het Leger des Heils opdeed tijdens de oorlogsjaren 
bewees haar nut ook in vredestijd: tijdens rarnpenwas het Leger vaak 
al in een vroeg stadium met manschappen en materieel aanwezig am 
slachtoffers en hulpverleners bij te staan. 

Oak in de zorg voor ouderen en zieken heeft het Leger des Heils een 
taak verkregen: "Meals on \Vheels" (Tafeltje-dek-je) is zeker tot cen 
begrip geworden in de vele landen waar het Leger des Heils deze 
taak vervulde ten behoeve van dat deeI van de bevolking dat niet in 
staat was voor zicbzelf te zorgen. 

Het helpen van mensen kost geld. Het Leger moet dan oak wei een 
beroep doen op de gemeenschap am de financieIe armslag te krijgen 
die het nodig heeft. Het Leger ondervindt in veel opzichten steunz 

getuige de vlagstempel uit 1932 door de PIT in Ncderlands lndic 
uitgegeven. 
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Dc tocslag op de Weldadigheidszegels kwam ten gocde aan het 
Leger des Heils dat in Ned. Indie tehuizen voor zieken, leprozen, 
bedelaars en kinderen exploiteerde. 
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De toeslag was niet vermeld op de zegels, maar moest bij aankoop 
aan het loket op het postkantoor worden betaald. 
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Ook in 1936 verschenen er Weldadigheidszegels; ditmaal maakte he1 
Leger des Hcils er zelf reclame voor zoals te zien is op een speciaal 
daartoe gcbruikte envelop. 

~~ 

,"h~ ... ~ 2..3 

~~ 

LEGER DES 

HOOP-QiKWARTIKR voo" NCO.-INOII: . .JAVAaTRAAT I •• 8ANDOItN(J 

Het Leger timmcrde op velerlei manicren aan de weg om zijn 
financieIe situatie te verberen. Zo opende het Leger in 1935 een 
Pasar Malanl in Medan en in 1937 een Pasar Gambir annex een 
postzegeltentoonstelling in Batavia. Hierbij ondernam het tevens 
aetie om het gebruik van Weldadigheidszegels te stimuleren. 
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Het Leger des Heils probeerde zijn portikosten zoveel mogelijk te 
bepcrken door gebruik te maken van het tarief voor partijenpost. 
De gelcgenheid die het Leger schiep om retourenveloppen onder 
antwoordnummer te adresseren werd door veel mensen als een vorm 
van verkwisting van het Leger zelf gezien. 
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POSTZEGEL ~ 
/?Chis boven in de hoekPostzegel hoeft niet 

mag wei ","ager verzending! 
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De afzender corrigeerde dit zelf door de brief te frankeren of zelfs 
het antwoordnummer door te strepen en te ven:vijzen naar het 
postadres onder het motto dat het Leger het geld weI anders kon 
gebruiken. Het Leger des Heils kwam op zijn eigen wijze aan de 
gedachte van het publiek tegemoet. 
i 
iANTWOORDENVELOPPE Postzegel hoet! nieti mag wei 

Leger des Heils 
Afdeling FW 
Antwoordnummer 73 
1300 WJ Almere 
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Ook via inzamc1ingen trachtte het Leger aan de bcnodigde gelden te 
Het Leger des Heils heeft altijd zijn zorg voor zwcrvers en daklozcn, kOl11cn: ieder jaar in de 4e week van de maand mei is er een nationale 
voor mensen in nood gehouden, met name in strenge winters biedt inzamelingsdag. Bekend zijn verder de kookpotten rond de 
het Leger aan deze mensen een onderkomen. kcrstdagen, waaruit het Leger de kerstviering voor eenzamen, 

allcenstaanden en zieken bckostigt. 
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De tijden zijn veranderd, in veel opziehten verbeterd, doordat op 
soeiaal terrein in de westerse landen maatregelen zijn getroffen om 
de grootste sociale nood te lenigen, maar er blijvcn altijd en overal 
vergeten groepen voor wie het Leger des Heils betekenis heeft 
waarbij het blijft rekenen op de gemeensehap 
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