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Nu de koude nachten in aantocht zijn en gij waarde 
lezers weldra omziet naar een extra wollen deken en 
gij, gewaardeerde lezeressen, voor gij u ter ruste be-
geeft nog even gaat zien of uwe lieve kleinen wel 
warm en lekker zijn toegedekt, mag ik zeker wel een 
oogenblik uwe aandacht vragen voor hen, voor wie 
die nachten met al hunne grimmigheid ook naderen, 
maar die door aller- 	 Wanneer ik u 
hande omstandig- 	 daarvan zal ver- 
heden noch een 	 tellen kan ik niet 
gezellig tehuis noch 	 beter doen dan u 
een warm bed be- 	 in gedachte mee 
zitten en wier klei- 	 te nemen naar het 
nen nooit een eigen 	IK 	,,Oude Buiten- 
wiegje of bedje 	 Gasthuis", het ge- 
hebben gehad. 	 bouw in gebruik 
bij de Vereeniging ,,Hulp voor Onbehuisden" en u dan 
te laten zien wat daar elken dag moet worden gedaan 
om al den dakloozen gezinnen, al den ouden van dagen 
en al den zwervenden kinderen een onderkomen te ver-
schaffen. Wij Amsterdammers herinneren ons nog maar 
al te goed, dat op de banken, op straat en in de par-
ken de zwervers met hun vrouwen en kinderen den 
nacht moesten doorbrengen omdat er niemand was die 
zich hun lot aantrok. De ,,van dag tot dag" schrijver 
van het Handelsblad heeft het eenige jaren geleden 
zoo naar waarheid geschetst: 

,,En dan zag ik, even verlicht door de straatlantaarns 
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s'AVONDS HALF ZEVEN. 

op en onder de houten zitbanken van de oude Boom-
markt en in het Leidscheboschje arme zwervers, soms 
met vrouw en kinderen, daar den nacht doorbrengen 
in regen en wind. En het was onduldbaar dat te 
moeten aanschouwen, zonder hulp te kunnen geven 
Het schrijnde. Als ik 's morgens ontwaakte, dacht ik ei-

aan. Wat was er aan te doen? Het antwoord kwam 
en tegenwoordig zijn de banken onbezet en onbesmet 
Aan de zwervers is een reddende hand toegestoken. 

	

Dit deed de 	 Constantijn 

	

Vereeniging 	 Huygenstraat 

	

,,Hulp voor 	 opdatgijgetuige 

	

Onbehuisden". 	 kunt zijn van de 

	

Laat ik u dan 	 aankomst van al 

	

reeds 's avonds 	 de van dak.-be- 

	

om half zeven 	
ZAI 	

roofden, om 

	

brengen aan het 	 daarna de  poor  

	

hek in de 2e 	 van het huis  bin  
nen te leiden, opdat gij met eigen oogen zult kunnen zien 

Reeds bij de eerste ontmoeting aan het hek weet ik 
zeker dat gij zeggen zult ,,nimmer had ik kunnen den-
ken dat er zooveel ellende en armoede in Amsterdam 
heerschte". Neen dat kunt gij ook niet denken, want 
immers door den arbeid onzer Vereeniging wordt 
elken dag zulk een groot aantal dezer ongelukkigen 
geholpen, dat in de straten van onze stad het beeld 11 
der ellende van weleer bijna niet meer wordt gezien. 
Daardoor is het zoo moeielijk het u in te denken ee 

daarvoor is het ook noodig dat ik u er iets van ga 
vertellen, 
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Nauwelijks heeft de klok zes uur geslagen of gij 
kunt uit de verschillende stadsgedeelten de van dak 
beroofden zien gaan naar de poort van het huis, dat 
eiken avond voor de vermoeiden wordt ontsloten. Zij 
loopen op een drafje, om toch maar niet te laat te~  
komen, en aan de poort te komen eer wij ze moeten 
toeroepen: volT geen plaats meer. Maar ook loopen 
zij hard om toch maar bij de eersten te zijn die worden 
toegelaten. Wie het eerst is, gaat het eerst binnen 
en krijgt dus 	 vermoeide 
terstond een 	 lichaam zich 
warm bad en 	 behagelijk op 
een warmen 	 het bed uit- 

maaltijd. Hoe 	 strekken, en 

eerder  bin- 	 na een langen 
nen des te N u 1 p 	dag van 

spoediger 	 zwerven is 

kan 	het 	 het heerlijk 
eindelijk in een veilige haven te zijn aangeland. Wij 
hebben dan de armen zien binnen gaan. Ieder is druk 
in de weer. De baden staan te dampen, de groote 
desinfectie-oven is reeds lang warm, alles en allen 
zijn iederen dag voorbereid op een avond van druk 
werk ter wille van een categorie menschen, over wie 
weinigen zich bekommeren. 

En nu gaan wij de inrichting binnen en beginnen 
onze wandeling door al de verschillende afdeelingen, 
in de stellige hoop, dat gij voor de ongelukkigen iets 
zult gaan gevoelen en daardoor uw steun aan onze 
Vereeniging zult schenken. 
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Wij gaan het asyl voor mannen binnen; alles is in 
beweging, uit de badkamers komt de stoom u tegemoet, 
velen zijn reeds gereinigd en zitten in de zaal hun 
avondeten te gebruiken, alvorens zij gaan rusten. Maar 
nog een groot aantal mannen zit in de wachtkamer 
het oogenblik te verbeiden dat hun nummer wordt op-
geroepen. Gij ziet, zij worden voorzien van een linnen 
zak, waarin zij hun kleeren doen, alles wat zij aan hebben, 
want immers hun garderobe moet worden uitgestoomd. 
Laat ons ter- 	 in de wacht- 
wijl de bad- 	 kamer om 
meesters hun 	 enkele ver- 
werk ver- 	 halen van 
richten en- 	 ellende te 
kele oogen- 	 hooren. 
blikken ons VOOR A. E e n 

oor te luis- 	 oude man, 
teren leggen 	 heeft reeds 
weken lang gezworven, is uitgeput, kan nog niet naar 
een tehuis voor ouden van dagen, want daar is hij 
nog te jong voor, maar werk kan hij nergens meer 
krijgen, want voor geregeld werk is hij te oud. Niet 
oud genoeg om geholpen te worden en toch te oud 
om te werken! 

B. Een werkman, zijn vrouw en kinderen slapen in de 
andere afdeeling, heeft geen huis, reeds een langen tijd 
op het logement gezworven, maar zijn kinderen werden 
te lastig, en het gezin moest het logement verlaten, 
Nergens kunnen zij een woning krijgen, zwerven reeds 
een langen tijd en toch kan de man het brood voor 

BADKAMER VAN HET MANNEN ASYL. 
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zijn gezin verdienen, als hij maar weer een woning had. 
Nu gaat zijn gezin dagelijks achteruit, verzinkt, wordt 
verwaarloosd. 

C. Een vader van een huisgezin van 12 kinderen, 
moeder slaapt met haar meisjes in een andere afdeeling, 
de groote jongens zijn bij hem. Is het niet verschrikkelijk 
dat enkel door den woningnood dat gezin uit elkander 
is gerukt en gebruik moet maken van ons asyl? Een 
man en jongens die  alien  best hun brood kunnen ver- 

dienen en toch moeten zwerven. Verschrikkelijke toe-
standen, niet waar? 

D. Een jonge man, die uit zijn kosthuis is moeten 
gaan omdat hij door werkloosheid zijn kostgeld niet 
langer kan betalen. 

Wanneer wij den tijd hadden om hier lang te ver-
toeven konden heel wat verhalen worden aangehoord, 
want na zeven uur kwamen zestig mannen in het Asyl 
voor nachtverblijf. Zwervens-moede zijn zij aangekomen 
in de rusthaven en met welgevallen strekken zij hun 
vermoeide lichamen uit. Wat een verschil van leeftijd, 
wat een verschil van stand! Enkele hunner gezichten 
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vertellen ons zelfs, dat zij afstammen van goede families. 
Zwarte schapen van de kudde. 

Wat is toch de oorzaak van hun diepen val? Heeft 
het hun misschien in hunne jeugd aan leiding ontbroken, 
of waren zij met verschillende gebreken belast? 

Zie daar, vragen die zich eiken dag aan mij op-

dringen. In heel veel gevallen was het reeds in hun 
prilste jeugd te zien, dat zij anders waren dan gewone  
kinder --ti  Tan  hun leeftijd \Vij kunnen echter heel 

lang denken over de oorzaken van hun diepen val, 
en er ook lang over gaan redeneeren, maar dat brengt 
hen niet uit de ellende. Hier helpt geen redeneering 
meer, hier moet worden geholpen; het verleden mag 
zoo zwart zijn als een donkere nacht, - wij moeten 
trachten hun toekomst beter te maken. Een zeer 
moeilijk werk, dat veel geduld, veel toewijding vereischt, 
maar toch moet het worden gedaan. 

Het is reeds tien uur geworden en daarom zal ik  

if 	
u eerst brengen naar de interne Mannen-Afdeeling, 
waar de mannen verblijven die het zwerversleven vaarwel 
hebben gezegd en die, door zich aan te melden voor 
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deze afdeeling nadat zij eenige nachten in het asyl 
hadden geslapen den wensch te kennen gaven om weer 
door arbeid in hun onderhoud te kunnen voorzien. 
Wij treden de eetzaal binnen, aan lange tafels zitten 
de verpleegden hun avondbrood te nuttigen. De op-
zichter heeft de presentielijst in de hand, hij noemt al 
de namen op van hen die zich vrijwillig in deze afdee-
ling bevinden. Als allen present zijn, begeven zij zich 
ter ruste, Wat lange slaapzaal! zult gij onwillekeurig 
uitroepen, ja 	 fing, en be- 
er is in onze 	 hoeven bij 
interne afdee- 	 goed gedrag  
ling  dan ook 	 de inrichting 
plaats voor 	 niet te ver~  
120 mannen, 	 laten alvorens 
Deze mannen 	MET 	zij weer een 
werken in onze 	 betrekking in 
werkverschaf- 	 de maatschap- 
pij hebben. Ouden van dagen, die niet meer kunnen, 
worden geplaatst en houden wij zooals het vanzelf spreekt 
zoolang totdat er elders een tehuis voor hen is ge-
vonden. Zullen wij stilstaan op deze afdeeling en 
luisteren? Indien wij dat deden zou menig verhaal van 
eigen schuld onze ooren bereiken. Veel verhalen van 
doorgestane armoede en gebrek, maar zij zijn thans 
gelukkig van de straat, en indien zij slechts willen, 
dan kunnen zij weer den voet zetten op een pad van 
arbeid en deugd. Indien zij echter niet willen, en 
helaas dezulken zijn er ook, dan zullen zij zinken, 
altijd dieper, totdat ze door wanhoop worden overmand. 
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Laat ons toch voortgaan de hand uit te strekken tot 
hen die vielen en den weg van geluk en arbeid weer 
op willen gaan. Maar die niet werken willen, voor hen 
is ook geen brood op aarde. 

Wij gaan nu naar de asyls voor vrouwen en 
kinderen. Alhoewel het reeds laat wordt, is alles daar 
nog druk in de weer. Tien gezinnen met ruim veertig 
kinderen, behalve de alleen staande vrouwen, kwamen 
voor onderdak. Wat uw oog nu ziet, heeft het nog 
nimmer aan- 	 dacht dat deze 
schouwd; welk 	 toestanden in 
een ellende, 	 Amsterdam 
welk een ont- 	 voorkwamen. 
bering, wat een 	 Geheele gezin- 
armoede! Gij 	 nen zonder  on~  
treedt onwille- 	

11 N 	
derdak. 

keurig terug, gij 	 Avond aan 
hebt niet ge- 	 avond komen 
deze ongelukkigen tot ons, zoo lang wij plaats hebben 
nemen wij ze in. Nu reeds zijn wij weer druk bezig 
om ons asyl uit te breiden, want is het niet verschrik -

kelijk aan den avond van een vermoeiden langen winter-
dag, zwervende doorgebracht, tot een moeder van eei 
groot gezin, aan de poort van onze inrichting te 
moeten zeggen: het spijt mij zeer, maar wij hebben 
voor u en uwe kinderen geen plaats. Denkt het u even 

in als gij kunt, in welken toestand die moeder is. 
0, er wordt zoo veel geleden, ontzettend veel en 

vooral door de kleine kinderen. Kinderleed in den 
ergsten zin, is dat noodig? Geen leed omdat het zich 

NA HET BAD. 
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niet in weelde kan baden, maar leed omdat zelfs het 
allernoodigste den kleinen wordt onthouden. Als wij 
geen plaats hebben en wij de moeder met haar kin-
deren 's avonds aan onze poort moeten weigeren, weet 
gij wat dat beteekent? 

Wanneer ik de bezitter was van kapitaal, dan zou 
ik alles willen aanwenden om het onschuldige kleine 
kind te bewaren voor diepe armoede, kou en gebrek. 
Het kind mag niet lijden voor hetgeen waaraan het 
geen schuld heeft. 

Nogmaals wil ik herhalen wat door mij reeds zoo 
dikwijls is gezegd: Wanneer 't kind lijdt tengevolge vanwan-
gedrag der ouders, neem dan die kinderen van de 
ouders weg, wanneer het kind lijden moet door de 
wantoestanden in de maatschappij, talm dan niet maar 
neem de wantoestanden weg! Nogmaals het onschul-
dige kind mag niet lijden. 

Wij zetten onze wandeling voort, en komen in de 
Vrouwen-slaapzaal. Vijftig bedden zijn hier beschikbaar, 
alle zijn bezet, de vrouwen slapen rustig. Rustig slapen? 
Is dat mogelijk in een toevluchtsoord? Zijn die vrouwen 
dan niet bezig elkander uit te schelden? Neen zooals 
gij ziet, zij slapen allen rustig. Maar wie zijn dan deze 
rustige slaapsters? ik zal het u meedeelen; zij zijn onze 
interne verpleegden, die haar eersten voet weer hebben 
gezet op den ladder van zelfrespect en zelfonderhoud. 
Zij hebben met het zwerversleven gebroken, hunne 
begeerte is, door werken weer in hun eigen onderhoud 
te voorzien. Sommige vrouwen wachten geduldig tot 
dat zij weer een woning kunnen krijgen, waar zij met 
haar gezin weer vereenigd kunnen leven. 
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Weer anderen, die uit Ziekenhuizen tot ons kwamen 
moeten met haar zuigeling zes maanden in onze inrich-
ting vertoeven, Zij moeten haar kindje zelf voeden en 
leeren liefhebben, want later moeten zij er voor zorgen. 

Vertrapte bloemen, verkeerd bestede levens! Wat 
worden hier heete tranen geschreid, bekentenissen ge-
daan van schuld door ons aangehoord, maar wanneer 
de begeerte tot het goede weer is ontwaakt, laat ons 
dan ook hopen en vertrouwen en vooral de reddende hand 

	

bieden, 	 naar een 

	

Tranen 	 geheel 

	

van be- 	 anderen 

	

o u w 	 vleugel 

	

worden 	 van het 

	

door 	 groote 
God ge- WINTER gebouw. 

	

zien.Wij 	 Denacht 

	

gaan nu 	 zuster 
ontmoet ons reeds, de trap die wij opgaan brengt ons 
naar de slaapzalen van de kinderen. Zeven groote 
zalen, alle geheel bezet met bedden en al de plaatsen 
bezet. In deze zeven slaapzalen vertoeven thans 340 
kinderen, tusschen den leeftijd van 4 tot 13 jaar. 

Wat een rust; maar ook welke gewaarwordingen 
maken zich van ons meester nu wij door deze slaapzalen 
wandelen, al deze lange rijen bedden, in elk bed een 
kind, in sommige twee kleine broertjes of zusjes te 
zamen. Elk kind een eigen geschiedenis! Zullen wij 
trachten er iets van te doorgronden? Zullen wij trachten 
de vragen te beantwoorden die zich telkens onwille- 
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keurig aan ons opdringen? Maar in de eerste plaats 
komt toch zeker de vraag bij ons op: Wat zou er 
van al deze kinderen worden, wanneer de Vereeniging 
,,Hulp voor Onbehuisden" hen niet kon helpen? ik 
bid u denkt u dat eens in. 

Terwijl wij door deze zalen wandelen komen in mijn 
gedachten de beelden van vele weldoeners en weldoen-
sters die ons o, zoo gaarne van het hunne gaven om ons in 
het verleden in staat te stellen goed te doen. Bij den aan-
blik van mijn kleinen dank ik hen zeer voor hun steun, 
maar tevens vraag ik ter wille dier kinderen: ach, help 
ons nog eens, help ons zoo 't kan nog beter, opdat 
wij meer kunnen doen. 

Een klein lief blond kindje opent de oogjes; slaperig 
zegt zij: ,,ik heb dorst". Een beker water is spoedig ge-
haald en de kleine dorstige wordt gelaafd. 

Onwillekeurig komt mij het woord van den Meester 
in gedachten: 

,,Ik had dorst en gij hebt mij te drinken gegeven. 
Zoo wat gij aan een van de minsten hebt gedaan, dat 
hebt gij aan mij gedaan." 

Slaapt zacht kleinen, levenszorgen houden u nog niet 
wakker, uwe ellende en kinderleed is vergeten nu 
gij onder het gastvrije dak kunt rusten. Aan uwe op-
voeding in de toekomst is veel gelegen, mochten wij 
ook instaat worden gesteld, uwe opvoeding te regelen 
tot dat gij sterk zijt en groot! 

Heel voorzichtig schrijden de nachtzusters voort, 
van de eene zaal naar de andere. Telkens het 
door den droom ontwakende kind te zussen of om  

een kleinen onrustigen slaper te helpen. De klok 
van den toren heeft reeds het middernachtelijk uur 
geslagen en toch moet ik u vragen mij nog even 
te volgen naar een anderen vleugel van het groote 
gebouw. 

Hier slapen zestig van onze honderd kleinsten, allen 
onder de drie jaar. Rijst de bede niet in uw hart: 0 
God wees dezen kleinen genadig! 

Wat een weldadige kalmte is hier, de nachtzusters 
doen bijna  on- 	 voed. De moe- 
hoorbaar hun 	 ders moeten 
werk. Aan- 	 hun kleinen 

stonds als deze 	 voeden, de 

zuigelingen 	 fleschjes moe- 

wakker wor- 	 ten klaar en 
den moeten 	511T 	warm zijn; wat 
zij immersallen 	 een stilte, maar 
worden ge- 	 tevens wat een 
bedrijvigheid. Kunt gij u indenken lezers, wat zorg er 
aan deze kleintjes moet worden besteed, welke zelf ver-
loochening er noodig is om dit met warmte en liefde 
te doen? Waar zouden zij zijn wanneer er geen hand 
van liefde naar hen was uitgestrekt; wanhoop doet 
dikwijls wreede daden, maar wanneer elke deur gesloten 
is, en niemand bereid is om te helpen, kunt gij u dan 

niet indenken wat dikwijls het einde moet zijn? 
Wanneer wij den tijd hadden zouden wij u menig 

verhaal kunnen doen over deze kleinen. Menig verhaal 
uit de ervaring opgedaan in de lange jaren van onzen 
arbeid, verhalen, waarbij  ii  de haren te berge zouden 
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rijzen. Maar deze kleinen zijn in veilige haven, over 
hen wordt gewaakt, hun zal geen leed geschieden. 

Het is reeds te lang dat ik u rond leidde, maar ter-
wijl wij op de binnenplaats van het oude gebouw 
komende, het dak van het groote huis zien, zal toch 
zeker ook bij u een danktoon worden gehoord, dat er 
onder dat gastvrije dak thans bijna 650 mannen, 
vrouwen en kinderen slapen,  alien  gevoed en die in warme 
bedden den nacht mogen doorbrengen. 

	

Zijt gij mij op 	 arbeid, ten be~  

	

onze rondwan- 	 hoeve der armen 

	

deling gevolgd 	 en onbehuisden 

	

dan zult gij zeker 	 gedaan. 

	

onder den in- 	 De winter 

	

druk zijn ge- 	 staat voor de 

	

komen van den 	VAN 	deur, heel veel 

	

omvang en het 	 zal er van ons 

	

gewicht van den 	 worden ge- 
vraagd, heel veel zullen wij moeten geven; zal onze 
hand door u worden gevuld? Zullen wij in staat worden 
gesteld ons werk dezen winter voort te zetten? 

Niet alleen in het Oude Buiten Gasthuis, maar in al 
de inrichtingen, waar het een voortzetten is van den 
arbeid in het oude huis begonnen. 

Geef - geef veel - en doe het, kan 't zijn, spoedig. 
Mijn dank voor wat gij gaat doen. 

T. JONKER 
Hoofd-Directeur. 
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