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H U L P I N NOOD.
W

ii hadden ons vooreenomen, een bezoek te gaan brengen aan
de inrichting der vereenieing „Hulp aan onbehuisden" te
A m ^ r H a m . Of we komen mochten, hadden we telefonisch den heer
Jonker, directeur dier inrichting gevraagd en op ons verzoek dadelijk
„ja" ten antwoord gekregen.
Iets prettigs zouden we niet te zien krijgen, dat wisten we te voren.
Doch de boekjes, door den heer Jonker overal in Amsterdam verspreid, waar afbeeldingen in stonden van zwervers uit de hoofdstad,
vóór en na de ontvangen verpleging aan zijne inrichting, met menig
indrukwekkend artikel van den directeur er bij, hadden dermate onze
belangstelling opgewekt, dat wij nu eens precies wilden weten, wie
daar alzoo verpleegd werden en waarin deze hulp bestond.
Zoo zijn we op een ochtend naar het Oude-Buiten-gasthuis gestapt.
Degenen, die dit gebouw kennen, zullen er wel over verwonderd zijn
geweest, dat dit oude overblijfsel uit een historisch verleden al niet
onder sloopers handen gevallen was. Het gebouw, dat eertijds voor
zieken-inrichting had dienst gedaan - we spreken van 100 jaar en langer
geleden! - zag er inderdaad op 't laatst vervallen uit. De vloeren
waren half vergaan en de zolders waren bevolkt met muizen en ratten.
Gelukkig echter, dat dit niet geschied is, want de heer Jonker
zou een zoo ruim gebouw voor zijn groote inrichting wellicht niet
gemakkelijk elders in Amsterdam gevonden hebben!
Rondom een groote vierkante binnenplaats opgetrokken, bestaat
het uit talrijke, aaneen loopende vertrekken, zoowel onder als boven.
En over het geheele gebouw heen loopen, in het vierkant, zeer ruime
zolders. Dit alles is uitnemend voor het doel huisvesting geschikt.
Het inwendige heeft nu door vertimmering en verbouwing een heele

Verandering
ondergaan.
Alles ziet er weer frisch
en helder uit, een uitstekende gelegenheid om er
een groot aantal menschen
te herbergen.
Voor wij de inrichting
bezichtigden, hadden wij
den heer Jonker om eenige
inlichtingen gevraagd omtrent zijn inrichting.
Het bleek ons, dat er
ruim 450 personen tegelijk
konden worden opgenomen. Ten eerste kinderen
van iederen leeftijd, kinderen, die zwervende
worden aangetroffen in de
hoofdstad, van wier lot
vader noch moeder zich
iets meer aantrekt, of die
niet in staat zijn hen te
onderhouden of niet meer
leven.
Verder mannen en vrouwen, die in het groote
Amsterdam geen zolderkamertje het hunne kunnen
noemen, geen onderdak hebben of van bedelen moeten
leven. Dat het bedelen in Amsterdam, bij vroeger vergeleken, veel minder geworden is, meende de heer
Jonker aan het bestaan van zijne, als van andere liefdadigheidsinstellingen te moeten toeschrijven.
Soms ook worden heele gezinnen opgenomen, b. v.
als de huurschuld niet kan worden betaald en het gezin
dan op straat staat. Wanneer dan geen quitantie vertoond kan worden, dat de laatste huurpenning is betaald, kan het gezin, krachtens de bepaling van den
Bond van huiseigenaren, geen woning van een ander
huisheer in huur bekomen. In zulke gevallen helpt de
Vereeniging ook. En wanneer een huisgezin, tengevolge
van ziekte der huisvrouw, in moeilijkheden komt, enz.
„Over het algemeen" — vertelde de heer Jonker ons
verder — „kan gezegd worden, dat onze Vereeniging
allen helpt, die niet door anderen geholpen worden.
Is er geen kerkelijke liefdadigheid, of hulp van overheidswege, dan kan men bij ons terecht. Wij helpen
al die paria's, onverschillig wie ze zijn, voor zoover er
plaatsruimte is. Wij hebben nog zooveel geld noodig,
om meer te kunnen doen, want we kunnen alles niet
af. We helpen altijd dadelijk, omdat we weten, dat zij,
die zich aanmelden, hulpbehoevend zijn. Eerst als ze
geholpen zijn, onderzoeken we."

„En waarin bestaat uw
verderehulp?"vroegen we.
„Als u eens met mij
rond wilt gaan, zal ik u
dat laten zien/'antwoordde de heer Jonker. „Wat
eigenlijk ons standpunt is?
Dikwijls heb ik onze inrichting vergeleken bij een
dier oudeherbergpoorten,
waar de wagen binnenkomt en den anderen kant
weer uitgaat. De passagiers versterken zich in de
gelagkamer, het paard
krijgt haver, en daarna
reist men weer verder."
We zijn toen met den
directeur de verschillende
vertrekken achtereenvolgens doorgewandeld. We
konden alles goed opnemen: de bedden in de
verschillende afdeelingen,
waar de mannen, waar de
vrouwen, en waar de kinderen slapen, zagen er keurig verzorgd uit. In het vrouwenasyl stonden zelfs, naast sommige bedden, kinderwiegjes!
Maar we troffen natuurlijk de „groote bevolking"
niet aan. Wel de „internen", uat waren aegenen,
die mochten inwonen en
daarvoor het noodzakelijke werk verrichten. A l het
huiswerk wordt dan ook
door internen gedaan. In
de wasscherij waren verschillende vrouwen aan
het werk. Daar was veel
te doen. Er werden op dit
oogenblik 260 kinderen
verpleegd! De heer Jonker toonde ons den grooten ketel, waarin 's avonds
al de kleeren worden uitgestoomd van degenen,
die hier een nachtverblijf
ontvingen. Dat was de
regel: elkeen moest zich
vrijwillig aan een bad en
verschooning onderwerpen, eer hij zijn hoofd op

het kussen mocht leggen!
We bezochten thans de
afdeeling werkverschaffing. Hier waren mannen
bezig met houtjes hakken, lompen en papieren
sorteeren, van welke
grondstoffen een geheel
apart pakhuis aanwezig
was. Andere internen
waren er met den wagen
op uit, om deze papieren
en lompen langs de huizen der ingezetenen op
te halen. En er was een
smederij, een reparatieinrichting voor schoenen
en er werd voortdurend
gewerkt.
„En verder kan ik degenen, die het wenschen,
"tufui « • H B S
ook nog op een andere
wijze aan werk helpen,"
verzekerde ons de heer
*
Jonker. In Duitschland
worden , voor de mijnen , steeds werkkrachten gevraagd
en velen kon ik op die wijze helpen."
We gingen verder door de ruime keuken, waar juist
twee groote ketels met bruine
boonen op het vuur stonden,
hoeveel liter tegelijk weet ik
niet precies meer, en door een
afdeeling, waar men bezig
was lange brooden tot stevige
boterhammen te snijden. De
heer Jonker deelde ons mede,
dat 3500 van deze boterhammen iederen dag minstens
noodig waren , om de eetlust
zijner plegelingen te stillen.
Ledig, als op de andere
afdeelingen, waren ook de
bedjes der kinderen. Op sommige bedden lag een blauw
geruit kussen in plaats van
een wit. Dit was voor kinderen, wier hoofdjes ontstoken
waren en dat in een verband
droegen. Alle kinderbedjes
stonden op de groote, lange
zolders. En welke, onafzienbare rijen!

DeheerJonker vertelde
ons, dat de meeste kinderen thans op school
waren, alleen de hééle
kleintjes waren in de
kinderkamer , onder de
hoede eener verpleegster.
We gingen er heen. Hoe
stumperachtig zagen die
kleinen er uit. Een hunner was al zes jaar en
probeerde telkens uit de
kinderstoel, waarin hij
zat, overeind te komen.
„Kan staan", riep hij ons
toe, met eene idiootachtige uitdrukking in zijn
kinderoogjes. Ze speelden allen met ballen,
poppen en allerlei speelgoed, en dezuster scheen
met deze arme verschoppelingen om te gaan als
een moeder.
In de aangrenzende
zuigelingen-afdeeling zaten en lagen een twintigtal
babies in hunne hooge wiegjes. Het was een meewarig,
aandoenlijk gezicht, die bleeke kinderkopjes,
met de sporen der ellende, waaruit zij
waren voortgekomen, op het gelaat, daar
te zien liggen of in hun wiegjes opzittend,
spelend met een rammelaar, een bal . . .
Een kindje van twee jaar was bijna uitgeteerd: de moeder had het meermalen in
bijna kokend water gedompeld... Er lag
ook een tweeling, ettelijke dagen oud. De
vader had ze hier gebracht, nadat de moeder, bij de bevalling, was komen te overlijden! Boven elk wiegje hing een kaartje,
vermeldende den naam der kleine, en wat
het, op doktersvoorschrift, mocht gebruiken.
De vriendelijke zuster scheen voor haar
moeitevolle taak wel berekend.
Toen wij den directeur aangaande zijn
afdeeling kinder-verpleging informeerden,
vertelde hij ons, dat ook deze er op gebaseerd is, de kinderen, die hulp behoeven,
te helpen, en ze te ontwennen aan de verkeerde, verderfelijke invloeden, die aan hun verleden hebben
geknaagd. „Elk kind, dat hier wordt verpleegd, heeft een
geschiedenis — we trachten het deze te doen vergeten en in vele gevallen is ons dit heel goed gelukt.

De vier bovenste afbeeldingen zijn van twee groepjes kinderen, vóór en na de opname in het tehuis voor onbehuisden.
Het verschil is opvallend en groot. De onderste vier doen ons zien hoe de plegelingen worden verzorgd. Onderaan links
geeft een kijkje op de baby-afdeeling.
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Maar ook deze hulp is beperkt: wat baat het, als zij
toch later het leger die talloozen helpen vergrooten,
die voor niets geschikt zijn? Wat ik hoop te verwezenlijken, is, voor de jongens een school op te richten,
waar zij een vak kunnen leeren, om goed onderlegd
de wereld in te
gaan, als timmerman, smid
enz. En voor
de meisjes een
school, waar ze
opgevoed worden tot degelijke dienstboden, tot een
steun voor de
huisvrouw."
„Hoe komen
al die menschen
binnen uw bereik?" vroegen
wij nog, toen
wij al beneden,
aan de voordeur stonden,
en ons nog
tal van vragen
om de lippen
zweefden.
.
:
„O, wij geven
de politie, voor
ons asyl, duizenden kaarten. En onze inrichting is zoo
bekend, dat de gevallen ons van zelf worden aangedragen. Verder ga ik zelf ook dikwijls onderzoeken."
Wij hadden al veel gehoord, maar nog niet alles
gezien. A l die kinderen, die paria's der groote stadsbevolking zouden we hier, in deze omgeving, nog zoo
gaarne bijeen gezien hebben. En wij vroegen, of we
dan eens mochten terugkomen.
„Komt u maar welken avond u wilt, om zeven uur
gaat het hek open," stemde de heer Jonker dadelijk toe.
En daarmee was ons eerste bezoek geëindigd.
Op een avond, kort daarop, zijn wij dan weer naar
het asyl gegaan: 't sloeg juist zeven uur, toen we voor
het hek kwamen. En daar stonden al vele mannen te
wachten en er kwamen er nog steeds meer bij, loopende
zoo hard zij konden. Toen ging het hek open: de
stumperds mochten naar binnen.
We zijn eerst in de kamer van den directeur geweest, voor hij ons rondleidde. Een oogenblik later
werd er geklopt en verscheen een man, die den heer
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Jonker mededeelde, dat de mannenafdeeling vol was.
„Excuseer mij even, heeren". En de directeur belde
het politiebureau op, om daar te verwittigen, dat
dien avond, in het oude-buitengasthuis, voor mannen
geen plaats meer was.
En toen was
het kwart over
zevenen! Wie
weet, hoeveel
al afgewezen
waren op dit
nogvroegeuur!
We zijn toen
andermaal met
den directeur
rond gewandeldïEerstdoor
het
mannenasyl. We zagen
er al eenige
mannen,
in
lang flanellen
nachthemd,
zich
warmen
om een kachel.
Ze keken ons
nederbuigend
en schuw aan
en mompelden
een
avondgroet. Op de
lange tafel, in dezelfde zaal, stonden borden en bekers
voor hen klaar en een groote, dampende ketel met
erwtensoep. Zoodra ze hun avondmaal gebruikt hadden,
konden ze onder de wol kruipen, en dat deden ze,
zoo gauw mogelijk. Aan weerszijden van de hooge,
halfverlichte nachtzaal, stonden in twee rijen de
kribben, en twee rijen bedden stonden ook boven,
op de balcon-verdieping dezer zaal.
In de wachtkamer was het vol met mannen. Een gemompel steeg op, toen we verschenen. Het moest
zeker een groet beduiden. Ik heb de mannen maar
even aangekeken. Men moet aan deze toestanden gewend zijn, om zich niet even te schamen nog tot de
menschen te behooren, die het beter hebben.
In de badkamers kreeg elk zijn beurt, voor ieder was
een flanellen nachthemd beschikbaar en een paar pantoffels. Na het bad gingen zij daarmede een voor een
de slaapzaal binnen. Het vuile goed van ieder werd
in een aparten zak gedaan, dat hetzelfde nummer kreeg
als hun uitgetrokken schoeisel. A l die zakken werden
gestopt in den grooten ketel, die wij bij ons eerste

bezoek hadden gezien, en dan flink uitgestoomd, 's Morgens kreeg ieder dan zijn kleeren terug, zindelijk en netjes.
Op de vrouwen-afdeeling was het nog stil. Ook
daar dezelfde behandeling. Toen wij er eenigen tijd
later terugkwamen, zag ik eene vrouw bezig, haar
avondmaal te nuttigen. Haar hoofdhaar was geheel
verborgen onder een groote kap. Naar de directeur
mij mededeelde, was dit een petroleum-kap; de vrouwen, wier haar niet gemakkelijk gereinigd kan worden,
krijgen in het uiterste geval zoo'n kap op, het eenige
middel dat helpt, bij vérgaande onreinheid en verwaarloozing.
We zijn toen naar boven gegaan. De babij's sliepen
al en de kleineren ook. Op de teenen zijn wij toen
langs hun wiegjes en ledikantjes gegaan. Onbewust
van de toekomst die hun wacht, sliepen zij daar.
Kleur op hun gezichtjes was er weinig of niet. De
tweelingetjes sliepen zacht. De zuster, die bij hen
waakte, las een boek.
De directeur wees ons op een lief, fijn jongensgezichtje. Kindje van een danseres, die stil naar Brussel
vertrokken was. Ze had hem — hoe is het mogelijk —
met een zusje, dat in een andere afdeeling sliep, alleen
thuis achtergelaten. En we dachten, rondziende, aan het
toepasselijk liedje van Speenhoff: Kleine kleuters.
We moesten verder. In de jongenszaal zaten een
aantal jongens te spelen om een lange tafel. Een verpleegster hield ze bezig. Ze speelden met het ganzenbord, met een bouwdoos, en toen ze ons zagen, keken
ze vriendelijk lachend op. Hoevelen onder hen hadden
een boefjesbestaan achter den rug?
De meisjes waren op de zaal nog bezig kousen te
stoppen. Dit deden ze iederen avond voor allen in
het huis. Een tijdje later moesten ze naar bed. Ze

waren op een leeftijd van tien a twaalf jaar, en echt
meisjesachtig vroolijk en gichelden onder elkaar, geloof
ik, nog om ons.
We zijn toen over de lange zolders gegaan, langs
de aan weerszijden van de opgaande balken geplaatste
bedden. Eerst, waar de internen sliepen, de grooten,
die nog niet naar bed waren. Toen langs de bedden,
waar de jongens lagen, de kleuters van vier, vijf, zes
jaar, die al rustig sliepen. Daar was ook een negerjongetje onder. Kindje van een koloniaal, uit Indië
overgekomen, die met het wicht door Amsterdam
zwierf. Vreemde toestand! Er waren zulke lieve,
onschuldige kindergezichtjes onder!
De kleinere meisjes sliepen ook a l , in een andere
afdeeling. Kinderen van denzelfden leeftijd. Heur kleertjes lagen, voor hun bedjes, keurig opgevouwen. En
elkeen moest dit zelf doen. Ook 's morgens hun bedjes
weer opmaken!
Toen wij dit aanzagen, en bedachten, welk een
geschiedenis ieder kindje ons afzonderlijk te vertellen
heeft, werd het ons vreemd te moede. Hoe gelukkig
echter, dat zij thans in goede handen zijn. Hopen we,
voor zeer lang, en dat hun leven een leven zal worden,
beter, dan zij gekend hebben !
De oudere meisjes waren juist in bed toen we aan
hun zaal kwamen. Een lag er nog voor haar bedje geknield , een gebedje doende. De anderen hadden nog
weinig slaap, dat was te merken.
Sst! vermaande de directeur en alles werd stil. Sommige meisjes lagen daar met hun pop in den arm. Het
greep ons zeer aan.
Nu draaide de zuster het licht half uit. Natuurlijk is
daar heel den nacht toezicht, dat er niets kan gebeuren.
Wij gingen. Buiten in de gang stond een meisje.
Toen ze ons zag, kwamen de tranen.
„Foei!" zei de directeur. „Ik zie dat jij stout bent
geweest, dat je daar zoo staat! Wat heb je wel
13
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gedaan ?" Maar het eenige antwoord waren weer tranen.
De zuster in de zaal had de kleine blijkbaar moeten
straffen.
We waren het gebouw rond geweest en stonden nu
beneden in de gang. Een der verpleegsters kwam den
directeur tegemoet met een briefje, dat een meisje,
uiterst fatsoenlijk gekleed en staande in de gang bij
de voordeur, haar had gegeven.
Een oogenblik later was de heer Jonker bij haar en
bracht haar naar het vrouwenasyl.
Een jong meisje, en oogenschijnlijk net in de kleeren!
Hoe kan men ook de ellende altijd naar het voorkomen
beoordeelen?
We hadden thans gezien wat we wenschten. Een
onzer kon zich niet weerhouden den directeur een
compliment te maken. „Me dunkt, men moet, om al
die ellende iederen dag aan te zien, tegen véél opgewassen zijn."
„Ja verbeeldt u " , antwoordde deze, „dat men dit niet
was. Wij mogen ons niet aan medelijden alléén overgeven — dan zou men zelf ten gronde gaan. Hoe kunnen
wij helpen — dat is de vraag, die ik en al diegenen,
die mij zoo trouw bijstaan, en die u gezien heeft, ons
voortdurend stellen. Toch vergt het werk nog veel van
onze zenuwen. Wanneer men 's morgens om zes uur
opstaat, en den heelen dag zorgt, dat alles geregeld
loopt — dan voelt men 's avonds, dat de dag niet
ongemerkt voor je voorbij gegaan is. En nu is
al het werk nog lang niet afgeloopen. Straks,
om half elf, liggen allen er onder. Maar in
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de wasscherij, waar het goed uitgekookt wordt, is men
nog bezig tot één uur. En ik ga altijd het laatst naar
bed. Tegen dien tijd doe ik mijn avondwandeling door
het heele gebouw, om te zien, of alles met mijn plegelingen in orde is, en dan eerst is mijn werk, voor dien
dag ten minste, afgeloopen.
We dankten den heer Jonker voor zijn welwillendheid. En toen wij op 't punt stonden, te vertrekken,
hoorden wij, boven ons hoofd, orgelspel en zang.
„Mijn vrouw is daar met de verpleegsters", zei de
heer Jonker. „Dit is een oogenblik van verpoozing. Maar
we werken allen den heelen avond gezamenlijk door.
O , er is nog zooveel te doen, kleertjes verstellen enz.
enz. Maar we doen het met liefde — en toewijding."
Toen we de inrichting verlaten hadden, voelden we
ons in een andere stemming dan te voren. We hadden
veel leed gezien, veel ellende opeens, maar ook veel
goeds
We zouden, hadden we een portefeuille met
bankpapier gehad, deze er stellig zóó achtergelaten
hebben
Een oogenblik, op straat teruggekeerd,
dachten wij, hoe kan er nog vroolijkheid om ons heen
zijn, bij zooveel misère?
We zouden het echter teekenen en neerschrijven
Dit was
alles wat we doen
konden. En misschien...
kan dit ook wel zijn
nut hebben.
J. C.

WAAL.

