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Er uit, lui schepsel!
schreeuwde een ruwe vrouw, terwijl

-Zoo

ze

een slapend meisje hardhandig walçker schudde.
En Betsy verïees uit een hoop vodden, haar
nachtleger, op een ellendig zolderkarnertje,
Zorg dat ge dadelijk leeneden ziit. of ik
- u z'onder eten weg ! dreigde de vrouw, terstuur
wijl ze zelf een steil trapje afdaalde"
Betsy zuchtte. Weer begon een lange, akelige
dag. 't 'Was zoo goed en warrn geweest in bed,
al was het een kafzak met een rornmelzoo van
Iappen. En nu moest ze weer twaalf uren in een
fabriek opgesloten worden.
Betsy was nog maar tien jaar; ze za.g er zelts
jonger uit, zoo teer en, zwak door een hard, ongezond leven. Maar in dien tijd, een zeventig jaar
geleden, waren de duizenden ongelukkige kinde,

t-

ien als zij, in de groote Engelsche stad, met haar
vele fabrieken.
Betsy tvas een weeze. Toen een buurvrouw
haar in huis nam, tegen een vergoeding, bekomi.nerde de overheid zich niet meer om haar- Betsy
was immers geborgen. N4aar Barbe, die brrurvrouw, handelde niet uit medelijden. Vooreerst
kreeg ze voor Betsy geld en ook eens in 't jaar
kleeren. En dan kon ze het I'ind naar de fabriek
sturen, en het loon opstrijken, dat 't arme schaap
daar verdiende. Als Betsy 's avonds thuis kwam,
werd ze nog om boodschappen ge,stuurd of gedwongen huishoudelijk werk te verrichten. Barbe
was niet getrouwd, werlcte zelve niet gaarne en
had nu toch een inkomen. Zoc buitte men toen
heel dikwijls kinderen uit. En dat is waarlijk nog
zoo heel lang niet geleden. Vooral kinderen, die
zoo spoedig klagen, omdat ze niet altijd spelen
kunnen, maar thuis al eens moeten helpen, mogen
dat wel eens weten.
Betsy was 't gelukkigst, als ze 's avonds in
haar slunsen en vodden kon kruipen en insluimeren mocht.
Maar nu begon de dag weer. In een schamele
plunje, want Barbe verkocht de gekregen kleeren,
ging Betsy naar beneàen. Ze wiesch zich even
op het koertje. En nu zort ze ontbijten. Ze kreeg
n

L

rl

li
iil

een kom slappe the,e en een stuk brood met een
dun laagje vet.
Maak wat voort, of ge komt te ldat. En dan
- de baas weer een boete van uw loon af !
trekt
bromde Barbe.
Tien minuten later was Betsy al buiten, in.den
grauwen, killen morgen. Ze had een homp brood
mee voor den middag, want ze bleef den korten
schaftijd in de fabriek.
Barbe woonde een eindje buiten de stad. Betsy
kwarn altijd voorbij een groot }<asteel. Haar vader had er vroeger nog in 't park gewerkt en dan
kwarn Betsv er ook wel eens. Ze speelde er soms
met andere kinderen in een kelder, die open lag"
en vonden het er zoo geheimzinnig.
Maar vader verdween en Betsv wist niet waar
heen. Moeder stierf kort daarna. Betsy was thuis
ook niet zoo gelukkig geweest. Vader had veeÏ
gedronken en vocht sorns met rnoeder. Ja, 't was
een treurig huishouden geweest. Maar mo,eder
kon toch ook vriendelijk zijn en Barbe was altijd
barsch en slecht geluimd.
Betsy keek naar 't kasteel. Daar woonden ook
kinderen. Die lagen nu natuurlijk nog in bed. En
ze rùoesten niet naar de fabriek. Ze leden geen
koude en honger.
Even v66r zeven uur was Betsy aan de fabriek;
't wemelde er van kinderen en groote menschen.

-3-

Allen stroornden door de groote poort, over
en gingen d.., ir. gro.p.n ,r.^,

binne-np_laats

de

de

verschiilende. gebouwen.
Betsy werkte aan een weefgetouw, zooals honderden kinderen. Maar BetsyLoest naar een bijzondere zaal, de strafzaal. Ze was
w".L g"lË_
"en g.f, orid.t
den, toen de wer]<baas haar een klap
er te veel draden braken, w"ggeloopen. Spoedig

werd ze ingehaaid. En toen Lo"ri ,. .v"nals
eenige anderen in de strafzaal werken, afldere
rneisjes en jongens, die ongehoorzaam of onwillig

I

;]

ll

waren geweest,
Een magere kerel, de baas van deze werkplaats,
stoncl daar al met een zweep en kletste er mee.
Ni"t ralmen, ieder dadetliyL
zijn postl riep
, ...*
"p
nlJ.

t1

En de kinderen

gehoorzaamden snel. Tcen
bond de baas ieder van hen ketens
a" voeten.
"u"
ja., zoo zullen ure het de luiaards
Ja,
_wel afleeren, weg te loopen, treiterde hij.
De arme kleinen moesten zich die vernedering
Iaten welgevallen. Groote
-"rr.h.rr, die dào, oî
Iangs de zaal kwamen, zeiden *"f
a.i-fr",
e-en schande was, rnaar ze konden """",
er niets aan
doen. Arme menschen hadden niets te vertellen.
En velen voelden zelfs het ufu"h.r*"iijke van zulk
3e1 lehaldeling nier, gervoorl aan .fl"nd" ;; ;i:
lerlei misbruiken.
4
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De arbeid begon en Betsy stond daar voor
ur€n, zooals elken dag.
Alleen 's Zonàags moest ze niet naar de fabriek, maar dan liet Barbe haar schuren, wassehen
en naaien Zulks kinderen moesten vroeg het werk
van groot'e menschen do,en.
Dicht bij Betsy stond Bob, een jongen, al even
ongelukkig als zij. Onder het werk mocht er niet
gepraat worden, maar s middags sprak- Betsy
wel eens met Bob. Ze wist zoo, dat hij nog ouders
had, maar hij vertelde zeker niet gaarne van hen,
want als Betsy naar zijn huis vroeg, zweeg hij
't liefst.
Betsy lette goed op haar werk. En ze dacht
bijna altijd over 't zelfde onderwerp, wàt ze zou
doen, als ze groot was. Dan wilde ze mei{ worden in een rijk huis, net als Lotty van Hanna,
die in de buurt van Barbe woonde. In zoo'n huis
was 't een goed leven. Lotty had een mooie keuken
vertelde ze
rnet een blinkende kachel.
- l,ekker. En ze- mocht slapen in een zacht
Ze at
bed, Haar mevrouw was nooit ruw. Ze sloeg of
schold niet. Lotty was ook netjes gekleed. En
dan kr,eeg ze elke maand nog geldt
Betsy verlangde groot te zijn. AIs ze vijftien
jaar was, kon ze al meid worden. Maar dat was
toch heel lang.
5

Kralc... er bralç een draad. En Betsy moest

den baas,roepen.
Wel, gij domme eend! zei de man boos.
- Ik kon er niets aan doen
!. . . kloeg Betsy
angstig,
want de baas klapte met de zweep.
* Ge stondt weer te droomen... Als 't noq
gebeurt, krijgt ge êen klapl
_ lilg"r 't garen had slechte plekken. En ook bij
Bob brak een draad. Hji kr,eeg €en slag van de

zïreep.

- - Lafaard, als ik groot was, zoudt ge 't niet
durven I riep Bob uit.
Betsy schrok. Wat begon die jongen nu!
Brutale rel<el! raasde de

baasi.

-En weer rees en daalde de zweep.
-- Ik zal niets meer zeggen... Sla me

niet! hermde Bob toen.
Hij was een oogenblik cpstandig

toch

geweest,

maar dat werd hier niet geduld.
En doe nu nog eens uw snuit open, zei de
nijdige, wreede baas. Dan zal ik anders op, u
ranselen I

Zoo was het leven in deze en in andere fabrielcen.

En in die Engelsche stad woonden toch dui,
zenden geleerde, fatsoenlijke, deftige en rijke
menschen. Velen schenen niet te weten, wat er

ts.6_

it d" f.bti.k"r, gtb..rrd", of ".
zich niet om.
EsË

b"tommerden

ei'

't 'Was middag. Velen verlieten voor een.uurtje
de fabriek; maar anderen bleven en aten hier hun
brood op.
In de strafza.al werden'de ketens van de voeten
der arme l<inderen afgelegd, ;''naar de ongelukkigen moesten hier eten. Ze mochten dat 'uurtje
nog niet in de frissche lucht, De baas ging heen
en sloot de deur.
Bob zat in een hoek. Betsy kwam bij hem en
vroeg medelijdend:
Doet het nog zeer?
---1 Ja... Ik denk, dat mijn rug bloedt. O, die
lafaard! Als ik grooter ben, sla ik hem dood.
Men kweekte haat in die kinderharten.
Ge.moet het aan uw vader zegÊen, hernam

Betsy.

Mijn vader! Die slaat rnii ook...

- Vertel het dan aan uw moeder...
-* l7at helpt het? Ik moet toch naar de fa-

briek. Wacht maar tot ik groot ben!
Bob praatte niet veel.
O, al die kinderen wenschten' groot te zijn.
Maar ook groote menschen hier hadden ellende.
En als ze op de fabriek protesteerden tegen onrecht,'werden ze aar. de deur gejaagd. Dan von-

7-

d"n re moeiiijk elders werk. Ën wanneer ze dafl
bedelden om brood, stopte men ze in een gesticht, het werkhuis, een soort van gevangenis.
't Schafuurtje was spoedig om. En de baas
kwam weer binnen met zijn grijnzend gezicht.
Ieder dadelijk op zijn plaats! riep hij boos
en-hij rammelde reeds met een paar ketens.
De kleinen werden opnieuw geboeid.
In den loop van den namiddag kwam een heer
kijlren. Hij was een opzichter. Zoo ruw als d,e
baas tot de kinderen was, zoo onderdanig hield
hij zich tegenover dezen overste. En hii vertelde
hem van Bobs oproerigheid.
De heer trad op Bob toe en trok hem aan

zijn oor.

Zoo ventje, hebt ge nog van die streken )
een paar weken

zei- hij. Dan zullen we u nog

langer in de strafzaal houden.
Hij keek naar Betsy en vroeg aan den baas:
Hoe gedraagt zij zich nu ) Heeft ze nog zin
om weg te loopen)
Dat geloof ik niet, maar ze is vanmorgen
- ook brutaal geweest.
toch
* Ze heeft een erg brutaal gezicht I .Trek ze
Zaterdag twee stuivers af en houd ze ook een
week langer hier. Die oproerigheid moet . er bij
de kinderen uit, anders worden ze opstandige
mannen en vrouwen.

I

Betsy schrok... O, als ze minder loon thuis
bracht, zou Barbe haar slaan. En dan nog een
week langer in deze zaal. 's Avonds waren er
roode striemen boven haar enkels van die ketens.
De tranen sprongen Betsy in de oogen. De heer
ging heen. Hij voelde niets van 't leed der kleinen.
Eindelijk was de lange dag toch voorbij. Betsy
begaf zich naar huis. Nog een paar uur en dan
mocht ze weer in de vodden kruipen en slapen!
't 'Was de eenige vreugde in haar leven.
Toen ze de ellendige woning binnen trad,
schrok ze, want ze zag dadelijk aan Barbe s gelaat, dat er iets dreigde.
'lVat
heb ik gehoord ) vroeg de booze vrouw.
Zijt gij in de strafzaal)
Betsy had het haar nog niet durven vertellen.
Ja, antwoordde ze zachl.

- En ge verzwijgt dat voor mij... Ge zijt
weggevlucht verleden week.
De baas wilde me met de zweep slaan,

- p3n hadt ge dat verdiend. Toe, zwijg maar,
brutaal nest.
Barbe gaf Betsy een paar klappen.
__ En wee, als ge Zaterdag minder geld binnen
brengt, dan ransel ik u lam ! dreigde de feeks.
Angstig bedacht Betsy, dat ze reeds beboet
was, maar misschien trok de opzichter die straf
wel in.

I

Ze. moesi na het eten booclschappen doen en
onder meer sterken drank halen voor Barbe.
Maar nu toch naar bed, zoo hoopte ze.
'-. Omdat ge zoo geheimzinnig gedaan_ hebt,
zult ge nog een paar uur breien ! sprak Barbe.
Betsy durfde niets te zeggen. En vermoeid
werl<te ze, worstelend tegen den slaap. De booze
vrouw zat zelf met de handen in haar schoot, en
deed een dutje, soezerig door den drank.
Eindelijk werd Betsy naar boven gejaagd. En
in haar bedje weende 2e... Zcro viei ze in slaap
en was ze voor eenige uren haar lijden vergeten.

't Was Zaterdag. En van 's morgens al verke,erde Betsy in spanning. Vanavond werd het
loon uitbeiaald. Zou me.r, haar boete aftrekken)
O, dan durfde ze niet naar huis te gaan. Vanmorgen nog had Barbe het herhaaid, dat ze 't
volle geld moest binnen brengen.
De avond l<warrr. De L,aas had het geld gehaald.

Betsy wachtte bevend. Haar ruuil *"rd
Zes stuivers boete, zei

baas.
- 't Waren er maar clrie,destamelde
Betsv.
- Zes, zeg ik u
- Mijnheer zei driet riep Bob.
*t0 *!

d
,t

I

il.

roepen.

- Ô, hebt gij ooi. w.", iets in te brengen !
Wilt ge nog een pak slaag?

ge-

'T

De baas vloog op hem aan. En snel werd Bob
overûreesterd. Hij moest opnieuw eindigen :met
genade te vragen. Hii had weer te veel naar zijn
gevoel voor recht geiuisterd.
Betsy kreeg haar loon, verminderd met zes
stuivers; en ze wist 't wel, dat de oneerlijke baas
er drie van voor zich :zelf behield, maar ze durfde
niets meer te zeggen.
F{et hartje vol angst verliet ze de fabriek. O;.
wat zou Barbe haar slaant
Ik ga niet naa, huis, zei 't arme kïnd. Ik
durf niet.
Traag veriiet ze Ce stad. Ze was nu op den'
donkeren weg.
Niet naar huis gaan... Maar wat dân?
- Ik loop weg, besloot ze. Ik heb geld, ik heb,
het toch zelf verdiend. lk kan eten koopen. En ilc
zal Lotty opzoeken en vïâgen of ik ergens meid,
lian worden. Ik ben wel klein, maar ik kan toch,
al schuren, wasschen en naaien.
Betsy had echter niet dadelijk vrede met dit
besluit, rnaar toch durfde ze niet naar huis,gaan.
Ze keerde terug in de stad. Eerst kocht ze eenige
broodjes en, op straat verslond ze die. Nu was
haar loon nog verminderd, nlaar voor 't eerst in
langen tijd, had Betsy eens genoeg gegeten. Ze

il

Lwam ai in de groote gtraten, waar de huieen
van de rijken stonden. Maar waar woonde Lotty,
de dochter van Hanna) Betsy zag een knecht,
die een dame naar een rijtuig had geleid, en nu
weer wilde binnen gaan.
Wilt gij mij zeggen, waar Lotty van Hanna
woont?
vroeg Betsy.
De rnan scheen te meenen, dat zij een aalmoes
vroeg, want hij snauwde Bets5' nijdig toe:
Maak u weg, bedelaarskind!
-En nu werd Betsy angstig. Ze durfde niemand
'Waar
moest ze nu slapenl
meer aan te spreken.
Ze verliet opnieuw de stad en stond weer op den
weg naar huis. Toch naar Barbe? Neen, ze durfde
waarlijlc niet. Barbe kon haar wel een ongeluk
slaan. 's Zaterdagsavonds dronlc ze nog meer dan
anders. Maar Betsy kon toch den heelen nacht
niet op straat blijven.
Ze kwam voorbij het kasteel, waar haar vader
nog had gewerkt. Betsy dacht plots aan den kelder. Die was g€woonlijk open en er lag stroo in.
Daar zou ze toch kunnen slapen.
Even aarzelde Betsy nog. Maar dan sloop ze
door het helc. Ze kende den ,weg hier. De kelder
bleelç open. Betsy trad er binnen en, al tastend,
vond ze stroo, veel stroo, zoodat ze er heelemaal
in lcon lcruipen en zich dadelijk behaaglijh voelàe. Ze was ook zoo moe. Hier zou ze heerliik
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siapen. Ën dati kon .e rnôïgcn Lotty zoekeri,
want, neen, naar Barbe keerde ze niet rneer tetrug, en naar de fabriek ool< niet meer. Lotty
kreeg nooit een ketting aan de vcreien, werd ook
nooit geslagen of uitgescholden, mocht eten, zooveei ze wilde en lang slapeir.
Zoo lag Betsy te soezen, 't niartela.resje, 't verlaten weesje en ze sluimerde in"

Iil.
t

û,

I
(?

Betsy werd wakker. Ze hoorde praten. Ze was
eerst versuft. Waar bevond ze zich nu? F{et
stroo rutselàe. Ze lag niet in haar vodden en lappen. O, ja, nu wist ze het weer. Ze was niet naar
huis gegaan; ze lag in den kasteeli<eider en ze
moest Lotty van ,Hanna zoeken. Maar nu wa,e
het nog nacht. Wie praatte er daar dichtbij haar)
Betsy richtte zich op en luisterde.
$7ill, de muur is hard, zei er een.
- Ik heb hem onderzocht... we kunnen de
-steenen toch verwijderen. 't Behoeft geen groot
gat te zijn, om er door te kruipen en dan zijn
we in den kelder onder het huis en dus dadelijk
in het huis zelf.
't Zal niet lukl<en, Will.
- 'r Moer lukken, Paul. Ge zijr altijd de- weifelaar en de kamera.den zullen u rap
zelfde

_t3_

inoe zijn. Ën denk er aan, dar,
"miltrn ze uln
de rivicr I
--- ik doe toch mijn best,
._,'_ Dat zal ik strai<s zien, als we binnen zifn.
We moeten vannacht een goeden buit hebbËn.
We verrasseir dien rijken Àijrrh.., in zijn kamer, en, als er een l<necht kornt, valt er .ri.t ,"
weifelen. Ge s]aat hem zoo dood als een pier. En
wee, zoo de heer zelf verzet biedt.
Ju, paul, v.n_
nacht zal ik kunnen beoordeelen of ge waard zijt
tot on;:e J:rende te behooren. Graaf nu door !
Pretsv verstond dit duicleli jk, Ze beefile
over
al haar lc:ien. Z: zat hier dicht bij tw;;t.;;;,
twee inl:rekers. En c.le kerels zouden er niet voor
terugdeinzen menschen te dooden. Straks wilden
ze den heer van het lçasteel overvailen
in zijn bed.
__ O, ik moet mij zeler stil houden,'dr"ht
Betsy. IMoesten ze me vinden...
En weer huiverele 2e... Dàt zou nog erger zijn
dan in de handen te vallen van Barbe.
, Maar Betsyr L:edacht, d,at z,e uit den kelder kon
sluipen cn cie ilewoners van het kasteel waar_
schuu'en. Als ae aan de voorCeur belde,
,n.rà.,
de rnensch-en opstaan en cle Cieven verjagen.
-- ja, il< moe.t het doen, ,zie ze bij ,i"Ë ,"lf
.
Anders zuiien er wreede dinger: gebeuren.
B:l*t va.tte moed. Ze Lro"op r-r"it het stroo, clat
..

\

l- F{oor ik daar niets} vroeg een der dieven'
\- W"l, neen, Paul. Ge zijt veel te bang.
f Er ritselt iets ..
f- C.h, een muis in het stroo... lVla.akt ge u

!
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nr{angstig vocr een klein beestje!Toon straks uw

d"lf.

petsy had zich tegen den muur gedrongen. De
kelder paalde aan een portaaltje, dieper in. En
biji't schijnsel van een licht, rlat de inbrekers bij
zich hadden, zag Betsy de twee schelmen. Een
lag geknield op den vloer en de ander stond
recht. De laatste moest Will zijn, die hier baas
speelde.

Betsy hield den adem in. De schurken mochten
haar niet ontdekken. Maar zij werkten voort...
Betsy sloop heen. Ze was buiten. Ze stond in
den verlaten. dc"nkeren tuin. Ze hoorde niets
meer dan den wind in de bcomen. Betsy ging om
het kasteel heen en nu stond z,e aar;i cJe groote
deur. Ze zocht de bei en trck rr aan, zenriwachtig
en snel. 't Was als een lclok, r,velke daar binnen
luidcie Betsy voeide haar hart geweidig l-ronzen,
Spoedig wercl een boveurai"rn geopend.
---. Wie is er daar) klonk een stem.
__ O, mijnheer... er zijn dieven in den kelderl
antwoordde Betsy.
Wie zijt gij)

-
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- O, kom beneden... ik mag zoo luid niet
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spreken.

Betsy was bang, dat de dieven haar zouden
hooren en overvallen. Even later werd de deur
geopend.

Treed binnen, zei iemand.
Betsy
stapte in huis en voelde zich al veiliger.
_
Er stonden twee mannen. Een hield een lcaara in
de hand.
O, in den kelder zijn er twee mannen, ver- Betsy grcjaagd. Ze
telde
maken een gat in den
muur. Ze willen zoo in uw huis gur"È.r, en stc.
len, En ze zullen ieder dooden, die zich tegen hen
verweert.
Een van de twee mannen was de heer van ,t
huis. En tot den ander, een knecht, zei hij:
-; Roep den hovenier en zijn zoon. Vlugl Het
zullen kerels van die bende zijn.
Er werd in den laatsten tijd veel gestolen. En
de bladen schreven over een'dieventioep, die de
stad onveilig maakte. De knecht vertrok. De ho.
venier woonde in een huisje, dat in 't park stond.
Meisje, hoe weet gij, dat die dieven in den
kelder zitten ) vroeg de heer aan Betsy.
. :- IL sliep daar in 't stroo en werd wakker. En
ik hoorde ze spreken
En *u"ro*
gij hier in den kelderl
- Ik durfde niersliept
naar huis gaan. I" a" f"Lii"t

-
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had de baas zes stuivers van rnijn loon afgehou'
den. En Barbe zou me slaan.
Waar woont gij I
- Aan de Paardewei.
-Mijnheer Stones, zoo heette de heer, kende die
ellendige buurt wel. Hij zou straks Betsy eens
verder ondervragen" Hij liet haar in de lceuken.
Dan ging hij naar boven om zijn vror,w in te
lichten en wapens te halen. De knecht kwam
vlug terug met den hovenier en zijn zoon, twee
kloeke mannen.
Mijnheer Stones gaf ze allen een wapen. De
kneiht nam touwen. En ze besloten langs buiten
in den kelder te qaan, en daar de dieven te overvallen.
Ze maakten geen gerucht. En ze zagen de twee
kerels. Mijnheer Stones gaf een teeken. l-iij en
zijn
wierpen zich op W*ili en de hovenier
.kr-recht
en zijn zoon grepen Paul aan Deze was zoo verschrikt, dat hij geen verzet bood, err hij was dan
ook spoedig gebonden. Maar Will spartelde geweldig tegen en hij bleek een zeer sterke kerel.
't Was goed, dat de hovenier er. zijn zoon konden
helpen. En ook de woesteling werd gekneveld.
Ga nu om de politie, zei mijnheer Stones
tot- zijn knecht.
Gij zijt natuurlijk van de dievenbende, sprak
mijnheer
Stones tot de gevangenen.

t0 -

-_ We

zeggen niets! schr""uwd" Sflili.
Paul zei, dat Will hem tot deze inbraalc verleid

had.

schold Will zilrr rnakker uit.
- l-afaardt
Paul
zweeg toen ook, d""h -i;rrh"e, Storr.,
begreep wel, dat deze mari tot d'e politie zou
spreken.

't Duurde niet zoo heel iang of er

kwamen

vier agenten met een rijtuig. Mijnheer Stones
verteide het gebeurde. Hij zou den volgenden

morgen met Betsy naar het politiebure"l Èomerr.
De, gevangenen werd.., *"gg*.vo"rd.
Mevrouw Ston,es *., ook opgestaan en had
met Betsy gesproken. Ze kend" ,""d, 't .een en
ander van dit ellendig kinderleven.
Ik zal 't u allemaal vertellen , zei ze tot
haar man. Ik wil dit arm schaap eerst te bed
helpen.

Betsy kwam op een kamer, zooals ze er nooit
een gezien had. En ze durfde zich bijna niet neer
te leggen in dat mooie, witte bed. Wut ,pr.f ài.
dame vriendelijk
Mevrouw Stones ging heen En ze deelde aan
haar man mee, wat ,. ,., Betsy gehoord had,

rijke

't Is toch eigenlijk

,thlna", àut *ij

""r,
menschen, zoo onverschillig
,i1.r, .rroo, hut
lot van duizenden arme kind
zei ze.
"rerl,
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Wat kunnen we er aan

d,oen

)

vroeg mijn

heer Stones.

Als alle welgestelden !:,et wilden, zou er
- verbeteren. En ik verzeker u, dat ik mijn
zooveel
onverschilligheid zal afleggen. 'We noerneln ong
Christenen, doch we handelen niet naar de leer
van Christus.
Ja, er was in dezen nacht iets veranderd bij
mevrouw Stones.
Betsy sliep tot laat in den rnorgen. En toen ze

wakker werd, keek ze weer verdwaasd op...
Droomde ze nog) Of was ze meid als Lottyl Dat
hon toch niet. Maar dan herinnerde ze zich alles.
Een dienstbode trad binnen. Ze sprak Betsy
vriendelijk toe. En ze bracht haar naar de bad.
lramçr. Ze nam allerlei kleeren meê. Toen Betsy
een uurtje nadien beneden kwam leek ze een
heel ander meisje dan het martelaresje uit de
fabriek. En de meid vertelde aan mevrouw van
de roode strepen boven de errkels. de sporer, van

de ketting,en.
Betsy kreeg een smakelijk ontbiit. En toen
mocht ze in een rijtuig. Dat 'was haar nog nooit
gebeurd. Ze schrok wel, toen ze het politiebureel
binnen trad. Maar mijnheer Stonee zei, dat ze
niet bang moest zijn. De kommissaris was heel
vriendelijk en liet haar alles vertellen.
Mijnheer Stones zei dan, dat hij Betsy weer
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mee nam naar zijn huis. Ë,en agent zou âan BorL"
gaan zeggen, dat Betsy nooit meer terugkeerde.

tv.
Paul, de inbreker, die de heele bende aan de
politie verklapt had, zat in de gevangenis. Ëen
gevangenis is ook nu nog een akelig gebouw.
Maar in dien tijd was het toch veel erger.
De gevangenen zaten bij hoopen in vuile, benauwde zalen. Vrouwen werden met hun lçinderen opgesloten. Er werd gescholden, gevloekt,
en ook di'kwijls gevochten. Velen werden nog
slechter dan ze reeds waren. En kinderen ve,rtoefden maanden en zelfs jaren in al die ellende.
Sommige welgezinden kloegen die toestanden
wel eens aan, maar de overheden luisterden niet
naalhen. Maar er was een vrouw, die niet rueten
zou, eer er eind werd gemaakt aan die schandelijke misbruiken. Ze heette Elizabeth Fry en ze
lrreeg later den ,eerenaam van Engel der gevan,
genen. Ze was in Londen, in de ontZettende gevangenis van Newgate, begonnen met haar werlç
van barmhartigheid. Onbevreesd trarl ze in de
zaal, waar die honderd ruwe vrouwen zaten met
kinderen.
Deze kehen vreemd op. Wie was die dame
met de zachte, goede oqg€n? En hadden ze ooit

-21

vriendelijke etem gehoord

)

Elizabeth

""ndat ze hier werd gezonden door haar
".riL zei,
Fry
Meester, Jezus-Chrigtus en dat ze kwam rnet een
boodschap van liefde. Ze vefielde, hoe ieder van
zonde en schuld verlost kon worden. De gevangenen luisterden verbaasd toe En die dame nam
hun vuile kindertjes- op haar schoot en i,treelde
de bleeke wangen. Ze zei toen, dat ze al l:el nood,ige wild,e brengen om de zaal te reinigen en ort
kleeren te naaien voor de kinderen en de vrouwen.
Zoo begon Elizabeth Fry haar werk. Ze kwam
ook bij de mannen. Ze ging naar andere steden.
Ze verkreeg van de regeering verbeteringen.
Haar werk was moeilijk, maar Elizabeth Fry hield
vol en kreeg steun.
Ze had helpsters in allerlei plaatsen. En zoo
kwam op zekeren dag een dame bij Paul.
Vriend, ik moet eens ernstig met u spreken,
zei- ze. Ik heb van u gehoord en ik kom voor u.

mijl
- Voor
Ja. Wat kan ik voor u doen)
- Ge zult niet kunnen beletten, dat ze me
al heb ik geen mo.rrd gepleegd, maar
ophangen,
ze rekenen mij bij de bende.,. Ilc was er pas bij.
Vriend, ik weet niet, wat uw vonnis zal
- Misschien zullen de rechters u genadig zijn,
zijn.
omdat ge dadelijk berouw hebt getoond. Maar
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zelfs in 't ergste geval, kan ik nog veel voor u
doen en u spreken van God, die de zonden wil
vergeven. Maar, gij hebt toch ook familie zeker?
Even boog Paul het hoofd.
Hebt gij een vrouw en kinderen ) hernam
de-dame.
Ja... Maar drie zonen zijn naar den vreemde.- Een dochter is naar Londen vertrokhen. Een
jongen is nog thuis. En als gij hem kunt helpen,
zou ik u dankbaar zijn.
Waar woont hii?
- Och, mevrouw, ge zoudt ons huis môeiiijk
vinden.
Maar mijn jongen is op de weverij
Springfield. Hij heet Bob Esbet. Ik heb me nooit
veel om hem bekommerd. En lrier voel ik, dat het
laf was van mij. O, als ge hem kondt helpen,
dat hij niet wordt als ik, zou ik u zeer dankbaar
zijn.
De dame beloofde haar best te zrrllen doen
voor den knaap. t"
Paul.

?.iïdigde

Bob stond weer aan zijn getouw in de ,strafzaal. De plaats van Betsy was reeds ingenomen
door een knaap, die ook wat rnispeuterd had. De
baas had al gehoord wat er rnet Betsy was gebeurd. En hij voelcle zich toch ongerust, want nu
kon 't uitkomen van dat achter houden van loon.
Tot Bob was hij nog ruwer. Toen er bij den
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jongen een draad brak, schoot de baas driftig op
hem toe.
Gij deugt voor niets! snauwde hij. Ge zult
- vrel eens tereôht komen, waar uw vader ook
n.cg
zit, de boef, die op 't kastee! wilde stelen en
moorden.
Bob boog 't hoofd. Hij was beschaamd. Overal
sprak men over zijn vader. En hier op de fabriek
schimpten er velen op den jongen.
Een dame trad de zaal binnen, Ze ging naar
den werkbaas en sprak.:
Waar is hier Bob Esbetl Men zegt, dat hij
in -deze zaal is.
O, de zoon van den roover... daar staat
hij,- antwoordde de baâs. Moet hij misschien ook
voor de politie verschijnen?
_. Neen, neen... en beschimp het kind niet,

omdat zijn vader misdaan heeft. Maar wat ia
dat.. . heeft hij ketenen aan de voeten en rlie
andere kinderen ook?
J., ja, we leeren ze hier gehoorzaamheid,
mevrouw. Dat zijn deugnieten, die gaarne wegIoopen...
Ik kan best begrijpen, dat de arme schapen
- willen vluchten. Maar maak dadelijk die lcehier
tens van Bob los! hernam de dame.
Zijn ketens los maken? Wie zijt gij nu
mevrouw, dat ge mij bevelen geeft?
eigenlijk,
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Hi.t is een bri.fj. van de ovorhoid. Bot
- moet dadelijk met mij mee.
Esbet
En waaroml
- O, hij zal een ander leven leiden. Bob mag
- school en dan een ambacht leeren.
naar
^- Zoo, zoo... Is dit omdat hij de zoon is van
een rooverl
.- Juist duuoo* moet hij gered word'en. Ik heb
het aan Zijn vader beloofd.
. Bqg gij wilt er een heer van maken l spotte
de baâs.
iiu zijn ketenen af.
-': Doe
l!1661 ik zal den opzichter eenE roepen.
: O, best...
De baas ging heen. En de dame begaf zich bii
Bob.

Gij zijt Bob Esbetl vroeg

ze.

- J., antwoordde de knaap, die al 't een en
- verstaan had, en nu de bezoekster vol hoop
ander
aankeelc.

Ik heb met uw vader en met uw moeder gesproken.
Ge moogt met mij mee gaan naar een
school. En daa.r zult ge leeren lezen, schrijven en
rekenen en later e,en ambacht. Dat zult ge zeker
wel gaarne willen...

i.-..
-En o,Bob's
oogen schitterd,en van vreugde.
De dame begaf zich

bij
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de andere kinderen.

.- lk zai mijn b.st do.t, om ook u te heiperi,
zei ze.
Ze voelde zulk een innig medelijden met deze
Ll"itr. mart'elaren. En ze wist wel, dat er zoo
i{uizenden in de stad waren. Zii en andere volgeiing"r, van Elizabeth Fry werkten qiet alleen voor
gevangenen, maar ook voor de bewoners van
achterbuurten, voor de armsten onder dç armen.
En ze hadden een kostschool geopend om er kinderen een goede opvoeding te geven. Ze handelden zooals Christus het leerde.
Er waren dus in die groote stad toch menschen,
die zich over de ellendigen ontfermden.
De opzichter kwam in de zaal. Hij las het
briefje van de dame.
Als ge zoo al de kinderen weg haalt, kun- we de fabriek wel sluiten,. zei hij norsch. En
nen
dan moeten de arbeiders maar renteniers worden.
Och, man, ik hoop, dat er spoedig een wet
zal- komen om aan dien schandelijken kinderarbeid een eind te maken. En dan zal er toch geen
enkele fabriek gesloten worden, antwoordde de
dame. I-aat Bob nu meegaan,
De opzichter durfde niet te weigeren. Hij kon
de overheid niet weerstaan.
De baas nam de hetens af.
Ik zal het overal bekend m,al<en, dat ge hier
kinderen
boeit. zei de dame tot den opzi"ht"r.
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-- We zouden de ongehoorzamen zeker koeken of suikergoed m,oeten geven! Wat wij doen,
gebeurt in veel fabrieken. We moeten orde houden onder de ruwe bende.
De dame begreep wel, dat ze dezen man niet
lron veranderen. Ze ging met Bob heen, De knaap
kon haast zijn groot geluk niet gelooven.
Moet ik nu nooit meer naar die fabriek?
- hij.
vroeg
Neen... Er begint voor u een ander leven,
antwoordde de dame.
Ze wandelde met Bob naar -een groot huis,
dat in een mooien- tuin stond.Dat was de school.
Een vrieirdelijke heer ontving Bob en praatte
minzaam met hem. En de jongen moest dan mee
naar de badzaal. En hij keerde van daar terug als
een nette knaap. Bij gekregen kleeren had men
voor hem een passend pakje gevonden.
Er waren op de school jongens en meisjes. En
Bob zag tot zijn verbazing Betsy. Mevrouw Stones had haar daar geplaatst en zou nu elke maand
een flinke som geld aan de school geven 'en ooi<
den steun vragen aan kennissen, opdat de school
steeds vergroot zou kunnen worden,
Betsy wist nog niet, dat een der dieven in dien
kelder, de vader van Bob was. Ze hoorde het nu.
Maar de aanhouding van Paul Esbet was 't ge,
luk der kinderen geweest.
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Er werd over dit geval veel in de d,agbladen
geschreven. En er war,en menschen, die op de
schandelijke toestanden in de fabrieken wezen.
De eigenaar der weverij hoorde, dat de baas uit
de strafzaal loon'durfde afhouden om zich zelf
te verrijken. Hij joeg hem de straat op.
Maar die eigenaar voeld,e niet, dat hij zelf ooh
stal, door zijn arbeiders zoo uit te buiten.
't Duurde nog een heelen tijd, eer er groote
verbeteringen kwamen in Engqland en andere
landen. Dichters en schrijvers wekten medelijden
voor de kleine -.rr"k.Ir.*

door Betsy verloor ze haar ruwheid en leerde ze
in berouw haar knieën buigen voor Christus, die
ons leert, onze naasten lief te hebben en barmhartig te zijn.

Paul Esbet kreeg verzachtende omstandigheden. Will en nog een roover uit de bende stierven
aan de galg voor allerlei misdaden. Paul Estbet
moest tien jaar in de gevangenis. De goede dame,
de volgelinge van Elizabeth Fry. bezocht hem geregeld en Paul Esbet werd een andere rnensch.
Hij werkte vlijtig en, stuurde het loon naar zijn

vrouw. Bob bezocht dikwijls zijn moeder, Hij
werd een flinke timmerman. En Betsy werd later
onderwijzeres op die school. Zij wilde ook haar
leven besteden om het lot van ongelukkigen te
verbeteren.
In latere jaren bezocht Betsy, dikwijls Barbe,
die in een werkhuis zat, als een zieke vrouw, die
haar lichaam door drank verwoest thad. Maar
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ELIZABETH

FRY.

Later werd Elizabeth Fry ook ,r"ar andere larr
den geroepen, en eveneens naar België, om raad
te geven tot hervormingen van de gevangenissen'
Ze werd door koningen en koninginnen ontvangen. Maar wat bleef ze nederig' een eenvoudige
Ôh.istin I O, hoeveel vrouwen' die door haar
braaf en ordeiijk waren geworden, schreven haar
brieven van dankbaarheid I En duizenden zegenden haar naam.
Bij haar graf werd het gezegd:
<<

Ge hebt in dit verhaal den naam gehoord van
Elizabeth Fry. Deze edele vrouw stierf in 1845,
op 65 jarigen ouderdom. Ze heeft haar leven besteed aan de lotsverb,etering van armen, ellendigen en gevangenen.
In haar tijd paste men op vreeselijke wijze in
Engeland de doodstraf toe. Zelfs voor het stelen
van een koe, voor het strooperl van een hert kon
men de doodstraf uitspreken. En men bracht ook
vrouwen, jongens en meisjes naar de galg, kinderen die men nooit ondetwezen had, wat goed

Ze waren naakt en zij }<leedde hen,
Ze waren gevangen en zij bezocht hen,
Ze wisten niets en zij onderwees hen,
Om Christus' wille.

Zij

deed goed, waarheen

Elizabeth heette met haar eigen naam Gurney'
Vroeg verloor ze haar moeder Ze nam het huis'
houden op zich. Later huwde ze met den koopman Fry. Ze was geboren,in het Engelsch gtaaf'
schap Norfolk en stierf te Ratnsgate, niet ver van
Dover in Kent.

was.

Elizabeth Fry streed voor hun leven en als ze
hen niet redden kon, vergezelde ze de ongelukkigen tot op de strafplaats.
Door haar optreden werd de doodstraf beoerkt.
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zij ging. >
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Vraag ze in de boelcwinlcela of aan dc dagbladverkoopere.
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