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STEMMEN UIT DE DIEPTE. 

s er voor mijne ongelukkige kinderen 

plaats in de inrichting? 

/ 	 Ziedaar de vraag gedaan, door een 

man in de kracht van zijn leven en 

wien het toch was aan te zien dat hij 

- 	
reeds lang en veel geleden had. Plaats 

voor uwe kinderen, die in het bezit 

zijn van vader en moeder beiden, neen, 

mijn vriend, die kinderen nemen wij niet aan. En toen deed de 

man mij het volgende verhaal: 

Het was voor mij en mijne kinderen beter als hun moeder 

dood was; alleen de dood kan een einde maken aan al de 

schande die zij over ons brengt. Vanaf de eerste dagen van ons 

huwelijk heeft zij gedronken; bijna al wat ik verdiende heeft zij 



- 	
aan den drank geofferd, ik en mijn kinderen 

- 	 kregen slecht voedsel en de kinderen zijn 

\ 	totaal verwaarloosd. Nu, in den laatsten tijd, 

) 	

begint zij zich toe te eigenen wat niet van 

! 	haar is, en kan zij elk oogenblik worden 

weggehaald om naar het huis van bewaring 
- 	 te worden gebracht. 

Zijn deze kinderen niet meer te beklagen dan weezen. Arme 

kleinen, nooit heeft moederliefde u gekoesterd, nooit is aan u de 

zorg besteed waaraan gij zoo groote behoefte hadt. Gij zijt diep 

te beklagen, en wat een vreeselijke herinnering als gij terugdenkt 

aan die koude kleurlooze jeugd en aan die dronken moeder! 

* 	* 
* 

Toen ik haar voor het laatst bezocht,. sprak zij mij over haar 

twee jongste kinderen, jongens van twaalf en tien jaar. De ver- 
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raderlijke kleur lag op haar wangen, zweetdroppels parelden van 

haar voorhoofd, en als die verschrikkelijke hoest weer begon was 

het haar niet mogelijk in de eerste minuten een woord uit te 

brengen. Zij had mij gevraagd om bij haar te komen; zij kon 

niet sterven zonder iemand al haar leed te hebben toevertrouwd. 

Mijn man, zoo zeide zij, is een dronkaard en geeft niets om mij, 

noch om zijne kinderen. Wat zal er na mijn dood van die twee 

jongens terecht komen. Zij was bijna te zwak om met haar ver-

haal van ellende door te gaan; telkens moest zij, door den hoest 

gedwongen, weer zwijgen. Die hoest wordt mijn dood; en zoo 

was het ook. Een korten tijd na ons ge- , 	 - - 

sprek, dat alleen door haar was begonnen 

voor het geluk van haar twee jongsten, stierf 

zij aan de tering en liet haar kinderen hulp-

behoevend achter. Waar gingen de jongens 

heen na moeders dood? De vader had geen 

zin om bij zijn gezin te blijven, hij ging naar 

een kosthuis en de jongens moesten maar 	- 
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naar de familie; want zijn jongens zouden nooit naar 

een gesticht!! 

Enkele maanden zijn verloopen na moeders dood; vader heeft 

zich om zijn jongens niet bekommerd en de familie, ja zij had 

geen zeggensschap en de jongens groeiden op voor het ver-

keerde. De oudste wacht thans om in voorarrest te worden gezet; 

immers hij deed verschillende strafbare feiten. En de jongste, het 

verkeerde van de levenswijs van zijn broeder inziende, ziet om 

zich heen of er niet ergens een vriendenhand is die hem grijpen 

wil om uit de diepte van ellende en verwaarloozing te worden 

getrokken op het strand van behoud, 

Wil u dezen jongen helpen? Dit was de vraag die een jonge 

man tot mij richtte, toen hij mij deze laatste treurige geschiedenis 

van de jongens beschreef. 

Ja, als de vader wil meewerken willen wij hen trachten te 

helpen. 

* 	* 
* 

I 

ZUIGELINGENAFDEELING 
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Ik wil haar niet langer in huis hebben, die ondeugende meid, 

die haar eer en mijn naam met voeten heeft vertreden, en dan 

nog maar zestien jaar oud. Maar vader, weet u dan niet dat gij 

een minderjarig kind in huis moet nemen en dat de wet u daar-

toe dwingen kan? ik heb haar reeds twee jaar eiken avond in 

huis gehaald, direct na moeders dood heb ik haar telkens weer 

gezegd dat, wanneer zij niet naar mij luisterde en een misstap 

deed, ik haar uit huis zou jagen, en al komen nu ook al de 

agenten van Amsterdam, in huis nemen doe ik haar niet meer. 

En de politie kwam, nadat zij zich bij den commissaris 

had aangemeld en bracht haar thuis. Enkele minuten la -Ier werd 

zij door haar vader, onder de verschrikkelijkste vervloekingen en 

verwenschingen, weer op straat gezet. 

En weer ging zij naar de politie. Hetzelfde speelde zich af 

en weer stond zij op straat, met hare schande alleen. 

Onder bittere tranen vertelde mij den volgenden morgen eene 

oudere zuster hare geschiedenis. Ik smeek u, mijnheer, neem 

haar toch in huis. 

Vader is in staat haar te dooden. 0, die 

- 	 tooneelen die zich in de laatste maanden bij 

ons in huis hebben afgespeeld kan ik u on-

mogelijk vertellen. Toe, mijnheer, wanneer 

u niet wilt dat vader nog ongelukkiger wordt, 

help dan mijn zusje. 

Toen ik dat zestienjarig meisje aanzag 

in nare ellende en diepen val, werd mijn 

hart met weemoed vervuld. Waar is de verleider, wie is hij, 

waar woont hij? Ziedaar vragen die ik het kind deed en tranen, 

niets dan tranen waren het antwoord op al 

mijne vragen. 	 - 

Ik nam haar in huis, zij wacht bevende 	H 	T 

den dag af, en wat wacht haar dan?! 

De wereld zal haar met den vinger 

nawijzen, de verleider haar uitlachen, haar 

vader haar verstooten, en uit de diepte roept 

haar toestand ons toe: is er dan op deze 
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wereld geen medelijden en geen 

genade meer voor de moeder-

boze dochter die zonder lei-

ding de verleiding der lichte 

straten niet kon weerstaan en 

op het hellend vlak viel? 

Moeders denkt aan de 

moederloozen en weest zacht 

in uw oordeel. 

* 	* 
* 

De klok had reeds tien uur geslagen, toen de portier mij ver-

telde dat er een vrouw met zes kinderen voor de poort stond, 

die om onderdak vroeg. Ik ging naar buiten om opnieuween 

ander verhaal van ellende en armoede aan te hooren. Het hoe-

veelste reeds? 
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Het eerste wat echter mijn oor trof was de krijschende stem 

van 	een vrouw die 	aan 	mijn personeel 	vertelde 	dat zij geen 

onderdak voor zichzelf verlangde, alleen wenschte zij dat ik dat 

tuig 	van kinderen in huis nam, dan kon zij wei voor haar zelf 

zorgen. 	Toen 	ik bij 	de vrouw kwam en haar vertelde dat wij 

nooit zoo handelden, kon zij eerst maar niet begrijpen, waarom 

ik wel haar en den kinderen -.. 	 . 

onderdak 	wilde 	verstrekken, 

maar den kinderen alleen niet; 
 

Want, zeide ik, gij zijt immers  

de moeder! .f I 	t 
Na 	lang 	beraad nam zij 

eindelijk een besluit; 	ja, dan '. 

maar met de kinderen voor 

den nacht opgenomen, dan zou 

zij 	morgen 	wei verder 	zien;  ~, 	u - 

maar zij wilde in geen geval 
 

in het bad, want vuil was zij 
L 	 ''L;•t 
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niet en haar kinderen evenmin. Na weer een tijd van strijd en 

overreding stemde zij dan eindelijk toe om ook maar in het 

bad te gaan. 

Zij en haar kinderen hebben eigenlijk geen bad noodig, 

vertelde ik de zuster, die het gezin van mij overnam, in elk 

geval dat is moeders verhaal. In een zeer kort tijdsverloop was 

het echter in de wachtkamer niet uit te houden. Moeder en 

kinderen waren, wie weet hoe lang reeds, een prooi van ver-

waarloozing en vervuiling. De zusters riepen mij om mij te over-

tuigen in welk een staat hunne hoofden en lichamen zich be-

vonden. Na eenige uren hard werken lagen zij  alien  heerlijk te 

slapen, alleen de ondankbare moeder niet; het was een schande 

om haar en hare kinderen zoo te wasschen en allemaal hoofd- 

kappen op te zetten. Zij vertrok den volgenden morgen, rukte 	 4 

den kinderen de hoofdkappen af, want zoo wilde zij met de 

kinderen niet loopen. 

Wij gingen op onderzoek uit, vonden de kinderen eenige 

uren na hun vertrek in een portaal in een volksbuurt, waar zij  
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vroeger hadden gewoond. Onze bezoeker vond den vader van 

het gezin enkele straten verder in een kroeg, dronken, vloekende 

tegen de maatschappij en die ons regeeren, vergetende dat zijn 

toestand van ellende geheel te wijten was aan eigen schuld. Hij 

was immer een best vakman, die, wanneer hij niet dronk, ruim-

schoots het brood voor zijn gezin verdienen kon, ja, het zelfs in 

overdaad kon laten leven. 

Hij trok zich van zijn gezin niets meer aan; waarom zou 

hij zich bemoeien met de opvoeding van zijn kinderen; wat op-

voeding had hij zelf genoten, hij was immers ook opgegroeid 

voor wat hij zelf verkoos? De moeder was nergens te vinden, 

de kinderen wisten niet waar zij heen was gegaan, moeder was 

nooit bij hen, ook niet wanneer zij een woning hadden, zij kwam 

meest 's nachts laat thuis, soms nog later dan vader. 

In het middaguur werden wij per telefoon in kennis gebracht 

van het feit dat het jongetje van 9 jaar zich bij de politie had 

aangemeld. Want hij had zoo'n honger. Ik liet het kind direct 

halen en gaf het te eten. 

'I  
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's Avonds, heel laat, kwamen de andere vijf met de moeder 

weer om te slapen, Het woord m o e d er is hier waarlijk niet op 

zijn plaats, moeder was zij immers niet! Wat ging haar het geluk 

aan van haar kinderen', onder wie zelfs nog een meisjes-tweeling 

van ruim 3 jaar, die er uitzagen als kinderen van twaalf maanden. 

Het leed van de schapen ging mij ter harte maar toch kwam 

de vraag bij mij op: mag ik een man en vrouw, zoo maar de 

verantwoordelijkheid en de zorg van zes kinderen ontnemen? 

Vader een dronkaard en vloeker, moeder een slechte vrouw. 

Mijn gedachten dwaalden in de toekomst; ik zag deze 

kinderen opgroeien in die slechte omgeving; de meisjes het pad 

betreden van ontucht en ellende, de jongens hun vader volgen 

in de kroeg. En in mijn gedachten zag ik de keten al grooter 

en wijder worden, want ook uit hen weer zou voortkomen een 

geslacht bestemd voor misdaad, dronkenschap, zedeloosheid enz. 

Neen, ter wille van het kind en ter wille van de Maatschappij 

moest hier worden ingegrepen, 's Morgens ging ik naar de 

moeder en vroeg haar: wil u mij de kinderen laten, opdat ik  

ME  

hunne opvoeding regelen kan, en trachte 	1  ------, 

van hen te maken betere mannen en 

vrouwen dan hun ouders zijn? Zij 

dacht geen oogenblik na, keerde zich 

om en zonder een van haar kinderen 

te groeten vertrok zij, mij toeroepende: 

doe met mijn kinderen wat je wil. De 

kinderen taalden ook niet naar hun 

moeder. 

Eenige dagen waren voorbij gegaan toen de zuster, die deze 

kinderen onder haar hoede had, tot mij zeide: Mijnheer, kom nu 

het zestal eens zien. Wat een verandering! Ja, het waren dezelfde 

kinderen niet meer. in zulke gevallen kunnen wij toch niet dank-

baar genoeg zijn voor de kinderwetten, waardoor het mogelijk is 

deze kinderen aan hunne slechte omgeving te onttrekken en 

tevens te zorgen dat hunne opvoeding in betere handen wordt 

gelegd. 

Zij werden bijtijds aan de omgeving ontrukt, die, waren zij 
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er in gebleven van hen had gemaakt verwaarloosde slechte 

menschen. 

Nu, in een reine omgeving, hebben zij gelegenheid zich tot 

nuttige leden der maatschappij te ontwikkelen. 

* 	* 
* 

Kleine A. was volgens zeggen van zijn vader een dief; hij 

had nooit willen deugen. Van zijn prilste jeugd was hij slecht 

geweest. 

Het laatste feit was echter te erg: hij had aan de onder-

wijzeres op school haar horloge ontstolen. Een begeerlijke schat 

voor elken jongen, maar in geen geval een schat om zich toe te 

eigenen door diefstal. in het bezit der buit wist hij niet wat er 

mee aan te vangen, nergens had hij een veilig hoekje en dan de 

gedachte dat het kon worden gevonden, deed hem besluiten om  
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het maar in het kanaal te werpen, Liever zich ervan te ontdoen, 

want de schat had voor den kleinen jongen geen waarde meer, 

zij brandde hem in zijn zak. De daad bij het woord voegende wierp 

hij het horloge weg. 

Ook daarna was 	de 	rust 	in 	zijn 	kindergeweten 	niet 	tot 

zwijgen gebracht; hij moest aan de juffrouw vertellen dat hij het 

horloge had weg- 

genomen. 	Hij - 

I 
deed het, en toen _ 

kwam met mede- 

vader de zaak in 

handen van 	de 
I 

rg 

Justitie. t. 21  

Ja, was het al- .: _ 	

- 

gemeen oordeel, 

de jongen moet 

worden gestraft, 

II  

4. 
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en de vader vroeg om zijn kind tot zijn meerderjarigheid 

naar een opvoedingsgesticht te zenden. De zaak kwam gelukkig 

in handen van een rechter, die diep medelijden met den jongen 

had, vooral toen de vader ook nog kwam vragen om zijn kind 

in hechtenis te zetten, want dan kon hij naar een andere stad 

vertrekken om te werken. 

Toen mij werd gevraagd om mij over dezen jongen te ont-

fermen, deed ik zulks, na toestemming der Justitie dat ook 

het hangende proces zou worden opgeschort; dat de jongen dus 

niet voor de rechtbank zou worden gebracht, maar aan onze 

zorgen zou worden toevertrouwd. 

Dat geschiedde, en het ventje kwam. Treurig, klein, mager 

ventje aan alles gebrek hebbende, maar het meest wei aan liefde 

en leiding. Nog maar elf jaar, reeds jaren moederloos, groot 

gebracht op straat, het kon bijna niet anders of het kind moest 

slecht worden. 

Maar wat was dan wel de drijfveer van dien vader? Edel 

was die niet; hij wilde zich gaarne van zijn kind ontdoen. Wij.  
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van verzorging van zijn 
 

kind. Hij had echter 	 4 
liever liet ventje voor 

de rechtbank  zien ko 

men om veroordeeld 

te worden.  

Wij, de Ed.Achtb. rechte, en ik, deden ons best het kind 

te behouden. 

Wij plaatsten hem direct op een andere school en zijn bezig 

al de indrukken van die verschrikkelijke jeugd uit te wisschen 

door liefde. 

* 	* 

hebben hem echter 

opgezocht en verplicht 

tot betaling van een 

bijdrage in de kosten 
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VOORHEEN. 

Ik zou zoo door kunnen gaan, 

altijd maar weer, en u andere 

stemmen kunnen doen hooren; 

maar spreken zij niet  alien  tot ons 

hart? 

Zij roepen luide: wie is daar 

om ons in onze ellende te helpen, 

wie is daar om ons de hand toe 

te steken, om ons te voeren uit 

de diepte naar een plaats van 

redding en rust? 

Het is noodzakelijk dat wij 

helpen die reeds gevallen zijn; 

maar niet minder voor het kind 

dat dreigt te vallen moet onze eerste 

gedachte zijn: wat kunnen wij 

doen om te helpen? Voorkomen 

is beter dan genezen. 

,,De bekende philantroop 

Harris werd bij zijn werk 

zaamheden in Opper-Hudson, 

waar misdaad en armoede 

zeer menigvuldig zijn, eens 

getroffen door het dikwijls 

wederkeeren van zekeren 

familienaam op de lijsten van 

misdadigers en armlastigen 

in dat gewest. De geslachts-

lijnen opsporende, kwam hij 

tot de ontdekking, dat er voor 

ongeveer zeventig jaren op 

een dorp in die landstreek 

een haveloos meisje leefde 

Margaretha genaamd, dat als 

het uitvaagsel bekend stond 

en bedelend en zwendelend  

25 

fi 

• 	.€.E•1
W 1  

THANS. 
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rondzwierf. Deze verwilderde landloopster is de stam-

moeder geworden van een geslacht, dat sedert in de armen-

gestichten en gevangenissen zoo talrijk is vertegenwoor-

digd. Zij werd moeder van twintig kinderen, waarvan 

zeventien den volwassen leeftijd bereikten. Negen van 

dezen werden om zware misdaden tot een gevangenisst ra f 

van vijftig jaren veroordeeld, de anderen sleten hunne 

dagen bij afwisseling in gevangenissen, verbeterings-

huizen of armengestichten. 

In het geheel bedroeg Margaretha's nakomelingschap 

900 personen. Twee honderd 'van dezen staan geboekt 

als misdadigers, en van de overigen waren de meesten 

idioten, dronkaards, waanzinnigen, ziekelijken, ontuch-

tigen en armlastigen. 

Welk een stroom van ellende is van dat éne ver-

waarloosde meisje over de maatschappij uitgegaan, die 

te stoppen ware geweest wanneer een edelmoedig mensch 

zich over haar ontfermd had! Tot welke ontzettend groote 
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uitgaven hebben al die misdadigers de burgerij genoopt, 

en wat meer is, welk een onberekenbare schade hebben 

zij aan de zedelijkheid toegebracht overal waar de on-

reine beeken van dien stroom heenvloeiden. Hoeveel 

lijden, nood en kommer, wat al zuchten, wroeging en 

tranen zijn het deel van die ongelukkigen geweest, voor 

de dood een einde maakte aan hun armzalig bestaan. 

Houdt het in gedachte, menschenvrienden, als gij 

een haveloos kind voor u ziet. Laat het niet gaan - 

laat het niet aan zijn ellende ten prooi. Denkt aan 

Margaretha met haar gevolg van 900 ampzaligen, en 

keert u niet af van de drenkelingen, die in hunne jeugd 

Teecls schipbreuk leden op de wereldzee. Want groot is 

de waarde van een enkel menschenleven - het is een 

schakel in een eindelooze keten; - heft de schakel op, 

en gij rukt de gansche keten uit het slijk". 

* 	* 
* 
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Zullen wij nu trachten de Margaretha's te redden en onze 

samenwerking vruchtbaar doen zijn, dan moet er met vereende 

krachten gewerkt worden, want de stroom is breed en heeft vele 

vertakkingen. En al is het ons niet mogelijk  alien  te helpen, 

daarom mogen wij ons niet onttrekken aan de enkelen of velen 

die wij door onzen arbeid kunnen bereiken. Laten wij dan doen 

wat wij kunnen en afsteken naar de diepte. 
* 	* 

In het afgeloopen jaar werden door onze Vereeniging totaal 

170191 verpleegdagen gegeven aan mannen, vrouwen en kinderen. 

1658 verschillende personen klopten in dat jaar voor het 

eerst aan onze deur om hulp; dezen kwamen uit alle oorden, zij 

werden niet afgewezen, maar  alien  tijdelijk geholpen. 

Wij zenden u dit boekje opdat u bekend zult worden met 

hetgeen wij deden. en voor wat wij gaarne willen doen, vragen 

wij uw steun en medewerking. 

Namens het Bestuur: 

T. JONKER, Directeur.. 

Naam 

Adres 



enk'!e bloem vandaag tn 

Op des naasten pad. 

Strijk hem van 't bezorgd gelaat 

Enk'le rimpels glad. 

Lenig druk of droog een traan, 

Breng én erik'le zegen aan, 

Doe 	én woord van heide hooren 

En - uw dag is niet verhoren. 
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