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BRON 7 

 
VERHALEN VAN SLACHTOFFERS VAN KINDERARBEID 

 
 
TEAM 1 
 
1. John Allett begon te werken in een textielfabriek toen hij 14 jaar oud was. Allett was 53 toen hij 
op 21 mei 1832 door Michael Sadler en zijn commissie van het Britse Lagerhuis werd geïnterviewd. 
 
 
Vraag:   Kunt u vertellen of het aantal werkuren is toegenomen? 
Antwoord:  Toen ik voor het eerst naar de fabriek ging werkte ik ongeveer elf uur per dag, maar 

mettertijd is dit toegenomen tot vijftien, zestien en soms achttien uur. Mijn eigen 
kinderen lijken tamelijk levendig, maar aan het einde van de week raken ze 
vermoeid. 

Vraag:  Staan ze vrijwel onafgebroken? 
Antwoord:  Altijd. Er is absoluut geen sprake van rust. 
Vraag:   Waren zij extreem slaperig? 
Antwoord:  Zeer slaperig. 's Avonds zei mijn jongste zoon: 'Vader, hoe laat is het?' Ik heb 

waarschijnlijk geantwoord: 'Het is zeven uur.' 'Oh! Duurt het nog twee uur voordat 
het negen uur is?' Ik kan het niet verdragen; Ik heb weleens gedacht dat ik hen haast 
liever van de honger zou zien sterven dan op die manier te worden uitgebuit. Ik heb 
hem horen roepen toen hij nog een paar meter van de deur vandaan was: 'Moeder, 
is mijn eten klaar?', en ik zag hoe hij, toen hij van mijn rug werd getild, in slaap viel 
nog voordat hij het kon opeten. 

Vraag:   Wanneer ging dit kind voor het eerst naar de fabriek? 
Antwoord:  Hij was een jaar of zes, zeven. 
Vraag:   Gebeuren er aan het einde van de dag vaker ongelukken? 
Antwoord:  Ik heb meer gehoord over ongelukken aan het begin van de dag dan aan het einde. 

Ik was getuige van zo'n ongeluk. Een kind was met wol aan het werk, dat wil zeggen 
dat hij de wol klaarmaakte voor de machine, maar omdat hij nauwelijks wakker was 
kreeg de drijfriem hem te pakken, en trok hem de machine in. We vonden zijn 
ledematen op allerlei plekken terug, en hij werd aan stukken gereten; zijn hele 
lichaam werd in de machine getrokken en vermorzeld.  
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2. Elizabeth Bentley werd in 1809 geboren in Leeds. Op zesjarige leeftijd begon zij te werken in een 
vlasfabriek. Elizabeth werd op 4 juni 1832 geïnterviewd door Michael Sadler en zijn 
Lagerhuiscommissie. Ze vertelde hoe haar gezondheid ernstig aangetast was door het werken in de 
kaarderij: 'Het was zo stoffig, het stof drong in mijn longen, en het werk was zo zwaar. Mijn 
gezondheid werd zo slecht dat ik bij het omlaag halen van de manden mijn botten van hun plaats 
trok'. Ze verklaarde nu 'sterk misvormd' te zijn. Ze ging verder: 'Ik was ongeveer dertien jaar toen het 
begon en sindsdien is het erger geworden.'  
 
Vraag:  Wat waren uw werktijden? 
Antwoord:  Als kind werkte ik van vijf uur 's ochtends tot negen uur 's avonds. 
Vraag: Hoeveel tijd werd uitgetrokken voor maaltijden? 
Antwoord:  We kregen rond het middaguur veertig minuten de tijd. 
Vraag:  Was er tijd voor een ontbijt, of om te drinken? 
Antwoord:  Nee, we namen dat als we konden. 
Vraag:  Had u de tijd om het te eten? 
Antwoord:  Nee, we moesten het achterlaten of mee naar huis nemen, en als we het niet 
meenamen, nam de opzichter het mee en gaf het aan de varkens. 
Vraag: Stel dat u even wat minder hard werkte of te laat was, wat deden ze dan? 
Antwoord:  We kregen een pak rammel. 
Vraag:  Wat voor werk deed u? 
Antwoord:  Ik was weger in de kaarderij. 
Vraag:  Hoe lang werkte u daar? 
Antwoord:  Van half zes 's ochtends tot acht uur 's avonds. 
Vraag:  Kunt u de kaarderij beschrijven? 
Antwoord:  Het is er stoffig. Je kunt elkaar niet zien van het stof. 
Vraag:  Had het werken in de kaarderij gevolgen voor uw gezondheid? 
Antwoord:  Ja; 'Het was zo stoffig, het stof drong in mijn longen, en het werk was zo zwaar. Mijn 
gezondheid werd zo slecht dat ik bij het omlaag halen van de manden mijn botten van hun plaats 
trok. 
Vraag:  U bent ernstig misvormd geraakt door dit werk? 
Antwoord:  Ja, dat klopt. 
Vraag:  Wanneer is dat begonnen? 
Antwoord:  Ik was ongeveer dertien jaar toen het begon en sindsdien is het erger geworden. 
Toen mijn moeder stierf, moest ik voor mezelf zorgen. 
Vraag:  Waar bent u nu? 
Antwoord:  In het armenhuis. 
Vraag:  U kunt absoluut niet meer werken in de fabrieken? 
Antwoord:  Nee. 
Vraag:  U was vanaf jonge leeftijd bereid om zo lang te werken als u kon? 
Antwoord:  Ja. 
Vraag:  En u ondersteunde uw moeder, die weduwe was, zolang u kon? 
Antwoord:  Ja. 
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TEAM 2 
 
1. John Birley werd in 1805 geboren in Bethnal Green, Londen. Zijn vader stierf toen hij twee jaar 
oud was. Zijn moeder werd ziek en in 1810 werden hij en zijn zus naar het armenhuis van Bethnal 
Green gestuurd. Achteraf zei Birley daarover: 'We kregen goed te eten, hadden goede bedden en 
kregen twee tot drie keer per week vrijaf. Men heeft ons leren lezen en we werden in ieder opzicht 
goed behandeld. 
 
'In hetzelfde jaar dat mijn moeder stierf – ik was toen een jaar of zes, zeven – kwam een man die 
een aantal leerlingen uit de parochie zocht. Wij waren met een stuk of veertig en moesten allemaal 
in de directiekamer komen. Er zaten een stuk of twintig heren aan een tafel met pen en papier voor 
zich. Onze namen werden een voor een genoemd. We stonden allemaal voor hen in een rij. Mijn 
naam werd genoemd en ik stapte het midden van de kamer in.' De man zei, 'Zo John, jij bent een 
fijne knul, zou je het land in willen trekken?' Hij antwoordde: 'Ja meneer'. 
 
Birley werd naar Buxton in Derbyshire gebracht. 'We kwamen in Buxton aan op een zaterdagmiddag 
om vier uur. Er stond daar een overdekte kar te wachten. We stapten allemaal in en reden naar het 
huis voor de leerlingen in Litton Mill, ongeveer zes mijl buiten Buxton. De kar stopte en we liepen 
naar het huis. Daar ontmoetten we het hoofd, dat ons onderzocht en beval waar wij geplaatst 
moesten worden. Ze brachten ons wat avondeten. We hadden veel honger, maar konden het niet 
wegkrijgen. Het was haverkoek uit Derbyshire, iets wat we nog nooit hadden gezien. Het smaakte zo 
zuur als azijn.' 
 
John Birley kwam erachter dat hij nu leerling was in de fabriek van Cressbrook. 'Onze normale 
werktijden waren van vijf uur 's ochtends tot negen of tien uur 's avonds; op zaterdag tot elf uur, en 
soms twaalf uur 's nachts, en op zondag moesten we dan de machines schoonmaken. We kregen 
geen tijd om te ontbijten, mochten niet gaan zitten voor de warme maaltijd en konden niet 
theedrinken. We gingen om vijf uur naar de fabriek en werkten tot acht of negen uur. Dan brachten 
ze ons ontbijt dat bestond uit waterpap met haverkoek erin en uien om er wat smaak aan te geven. 
Het warme eten bestond uit Derbyshire-haverkoeken die in vier stukken waren gesneden en op 
twee stapels waren gelegd. De koeken op de ene stapel waren met boter besmeerd en de andere 
met stroop. Naast de haverkoek stonden kannen melk. We dronken de melk en met de haverkoek in 
de hand gingen we weer aan het werk, zonder te kunnen zitten. Dan werkten we tot negen of tien 
uur 's avonds, totdat het waterrad tot stilstand kwam. We stopten met werken en gingen naar het 
leerlingenhuis, zo'n driehonderd meter van de molen vandaan. Het was een groot stenen huis, 
omsloten door een muur, twee tot drie meter hoog, met een deur, die op slot werd gehouden. In 
het huis was plaats voor ongeveer honderdvijftig leerlingen.' 
 
Net als de meeste leerlingen werd Birley zeer hardvochtig behandeld. 'Meneer Needham, het hoofd 
van de fabriek, had vijf zoons: Frank, Charles, Samuel, Robert en John. De zoons en een man die 
Swann heette en opzichter was, liepen de molen op en neer met hazelaarstokken. Frank heeft me 
eens zo hard geslagen dat hij er zelf bang van werd. Hij dacht dat hij me had vermoord. Hij had me 
geraakt op mijn slaap en me buiten westen geslagen. Hij heeft me een keer neergeslagen en 
bedreigd met een stok. Om mijn hoofd te beschermen hief ik mijn arm op, die hij toen met volle 
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kracht raakte. Mijn elleboog was gebroken. Ik draag de littekens en heb tot op de dag van vandaag 
pijn, en dit zal altijd zo blijven, zolang als ik leef. 
 
Birley besloot het armenhuis van Bethnal Green op de hoogte te brengen van zijn hachelijke situatie: 
'Ik was vastbesloten de meneer van de parochie Bethnal Green te laten weten hoe wij behandeld 
werden, en samen met John Oats schreef ik een brief, die we afgaven bij het postkantoor van 
Tydeswell. De brief werd geopend en aan de oude Needham gegeven. Hij sloeg ons met een knots 
totdat we nog maar nauwelijks konden kruipen. Enige tijd daarna kwamen er drie heren uit Londen. 
Voordat we onderzocht werden, werden we gewassen en netjes gemaakt, en kregen we het bevel 
de heren te vertellen dat we het werk in de fabriek leuk vonden en dat we goed behandeld werden. 
Needham en zijn zoons waren toen in de kamer. Zij stelden vragen over onze behandeling, die we 
beantwoordden zoals ons was opgedragen omdat we niet anders durfden; we wisten immers wat er 
zou gebeuren wanneer we hun de waarheid vertelden.' 
 
In de zomer van 1849 werd John Birley geïnterviewd door James Rayner Stephens. Johns verhaal 
over zijn leven als werkend kind in de fabriek van Cressbrook verscheen op 19 mei 1849 in de Ashton 
Chronicle. 
 
2. Getuigenis van een elfjarig meisje in “Les débuts de l’industrie”, p. 43, Enquête van de Commissie 
mijnen (1842):  
"Ik werk sinds drie jaar diep in de mijn en verdien geld voor mijn vader. Om twee uur 's ochtends 
moet ik de schacht in en om één of twee uur 's middags kom ik weer boven de grond. Ik ga om zes 
uur 's avonds slapen zodat ik de volgende dag weer in staat ben om te werken. In de schacht waar ik 
werk bevindt de afzetting zich op een steile helling. Om de hoofdgang van de mijn te bereiken moet 
ik met mijn last weer vier hellingen of ladders omhoogklimmen. Mijn werk bestaat uit het vullen van 
vier tot zes lorries van elk tweehonderd kilo. Ik moet twintig keer op en neer om de vijf lorries te 
vullen. Wanneer ik het niet red krijg ik een pak slaag. Ik ben heel blij wanneer het werk gedaan is, 
want het maakt me doodop." 
 
3. Proces-verbaal van inspectie (departementale archieven van de Loire, 88 M 21)  
"Jean-Marie Januel, 8 jaar oud, was op 27 juli om vijf uur 's middags aan het werk in de glasfabriek 
van de heer Irénée Laurent te Vauche, in de ploeg die om vier uur begint met werken en rond 
middernacht stopt... met de verzwarende omstandigheid dat dit kind niet naar school ging, geen 
boekje had en niet ingeschreven was in het register van arbeidskrachten, waardoor dit kind met 
opzet aan onze bescherming werd onttrokken." Wij waren ervan overtuigd dat er kinderen voor ons 
verborgen werden gehouden die 's nachts werkten, en daarom zijn wij op 9 mei 1891 om twee uur 's 
ochtends een zolder opgegaan die diende als slaapzaal, waar we een zekere Granger Joseph 
aantroffen, die zich verstopte in een bed waar hij zojuist helemaal aangekleed in was gesprongen, 
hoed op het hoofd, schoenen nog aan de voeten, en in de hand nog steeds de haak waarmee hij 
draden uit het weefgetouw verwijderde. Op onze vragen antwoordde hij aanvankelijk dat hij niet 
werkte, dat hij helemaal aangekleed sliep, maar later verklaarde hij aan de heer Perrichon zelf dat hij 
deel uitmaakte van de nachtploeg die werkte van middernacht tot 12 uur 's middags. Wij durfden de 
meisjesslaapzaal niet binnen te gaan... daarom hebben wij onze inspectie gestaakt in de overtuiging 
dat er minderjarige meisjes voor ons verborgen werden gehouden die helemaal aangekleed in bed 
lagen." 
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TEAM 3 
 
William Dodd, een verhaal over de ervaringen en het lijden van William Dodd, die misvormd 
geraakt is in een fabriek (1841) 
Op zesjarige leeftijd begon ik te werken in de fabriek als piecer. De lezer zal het werk van de piecer 
niet goed begrijpen, tenzij hij bekend is met de machine voor het spinnen van wolgaren, de 'billy'. 
Een billy is een machine die een zelfde soort vorm heeft als de letter H, waarbij een gedeelte vast is 
en het andere beweegbaar. Het beweegbare deel kan vrijwel helemaal onder het vaste gedeelte 
gereden worden, zoiets als de lade van een tafeltje. Het beweegbare deel, de wagen, rijdt door 
middel van zes ijzeren wielen achterwaarts en voorwaarts op drie ijzeren rails, zoals een wagon op 
een spoorweg. In deze wagen bevinden zich de spillen, in aantal variërend van 70 tot 100, die alle 
worden aangedreven door één wiel, waarvoor de spinner verantwoordelijk is. Wanneer de spinner 
de wagen dicht bij het vaste gedeelte van de machine brengt, verkrijgt hij voor elke spil een 
bepaalde lengte gekaarde wol van ongeveer 25 tot 30 cm, die hij terugtrekt en tot garen spint. 
Wanneer dit is gedaan, windt hij het garen om de spillen, rijdt hij de wagen weer in en verkrijgt hij 
opnieuw een aantal stroken gekaarde wol.  
 
De piecer neemt deze gekaarde stroken in de linkerhand, per keer een stuk of twintig. Hij houdt ze 
ongeveer 10 cm boven de uiteinden vast, de andere uiteinden hangen naar beneden. Deze neemt hij 
in een keer in de rechterhand met het doel ze samen te voegen. Hij legt de uiteinden van de 
gekaarde stroken ongeveer 5 cm over elkaar heen, en met de vlakke hand wrijft hij ze samen op het 
canvas doek. Hij moet daar heel bedreven in zijn wil hij de spinner van voldoende gekaarde wol 
voorzien. Een goede piecer kon gekaarde wol leveren voor zo'n 30 tot 40 spillen. 
 
Een piecer laat per dag een zeer groot aantal gekaarde stroken door zijn vingers gaan; elke keer dat 
er stroken worden samengevoegd moet er drie tot vier keer gewreven worden over een ruimte van 
8 tot 10 cm. Door het voortdurend samenwrijven van de stroken op het doek raakt de huid los en 
gaat de vinger bloeden. Bij het werken staat de piecer in de volgende positie: de rechtervoet vooruit, 
en met zijn rechterzij naar het frame toegedraaid. Om de gekaarde stroken samen te voegen moet 
hij heen en weer lopen voor het frame. Daarbij maakt hij geen voorwaartse of achterwaartse 
beweging, maar een zijwaartse, waarbij hij constant zijn rechterzij in de richting van het frame 
houdt. Deze positie houdt hij de hele dag, waarbij zijn handen, voeten en ogen constant in beweging 
zijn. Het is overduidelijk dat het grootste gewicht van zijn lichaam op zijn rechterknie rust. Die knie is 
bijna altijd het eerste gewricht dat het begeeft. 
 
Ik heb vaak zo lang gewerkt aan het frame dat ik nauwelijks meer thuis kon komen. In deze toestand 
werd ik vaak aangesproken door mensen op straat die mij zagen schuifelen en mij adviseerden niet 
meer in de fabrieken te gaan werken; maar ik was niet mijn eigen baas. Gedurende de werkdag telde 
ik vaak de minuten af en berekende hoeveel uur ik nog op het werk moest blijven. 's Avonds 
bereidde ik me voor op de volgende dag, door mijn knieën, enkels, ellebogen en polsen in te smeren 
met olie en dergelijke. Ik ging naar bed, huilde mezelf in slaap en bad dat God mij tot zich zou nemen 
voordat het weer dag werd. [...] 
 
Mijn benen raakten misvormd. Wanneer ik in de makkelijkste houding ging staan, met mijn voeten 
ongeveer 35 cm uit elkaar, drukten mijn knieën en dijen dicht tegen elkaar aan, zodat mijn benen 



 

6 

 

een soort boog vormden om mijn lichaam te steunen. Door het buigen en krommen van de benen 
gaan de bloedvaten verkeerd lopen. Een ernstige kwaal die voortkomt uit een verslechterde 
bloedcirculatie is het opdrogen van het beenmerg. De botten vergaan dan. 
 
In het voorjaar van 1840 begon ik pijnlijke symptomen te krijgen in mijn rechterpols, die het gevolg 
waren van de algehele zwakheid van mijn ledematen door het werk in de fabrieken. De zwelling en 
pijn werden erger; en hoewel ik mij tot diverse artsen had gewend, mocht het allemaal niet baten. 
Aangezien ik lange tijd niet meer op het werk was geweest en ik geen geld meer had, zag ik mij 
gedwongen naar het St. Thomasziekenhuis te gaan, waar ik met alle mogelijke zorg en aandacht 
werd omgeven. Iedereen die mij zag begreep meteen dat ik heel snel ofwel mijn hand ofwel mijn 
leven zou verliezen. De chirurgen van het ziekenhuis beraadden zich en kwamen tot de slotsom dat 
amputatie absoluut noodzakelijk was. Ik onderging de operatie op 18 juli. Mijn hand werd een klein 
stukje onder mijn elleboog afgezet. Hiermee werd weer een plan om mijzelf aan de armoede te 
ontworstelen en uit het armenhuis te houden, gefrustreerd en de bodem ingeslagen. 
 
William Dodd interviewde John Reed, gewezen arbeider van Richard Arkwright, voor zijn boek The 
Factory System: Illustrated (1842) 
John Reed is een jongeman die op trieste wijze misvormd is geraakt en in Cromford woont. Hij 
vertelt zijn deerniswekkende verhaal als volgt: 'Op negenjarige leeftijd ging ik aan het werk in de 
katoenfabriek van Messrs Arkwright. Destijds was ik een flinke, sterke en gezonde knul, en al mijn 
ledematen waren in orde. Aanvankelijk verdiende ik 2 shilling per week, voor een werkweek van 72 
uur. Ik heb tien jaar in deze fabriek gewerkt, waarbij ik geleidelijk meer ging verdienen, totdat ik 6 
shilling en 3 pence per week verdiende; het hoogste loon dat ik ooit heb gehad. Ik raakte geleidelijk 
kreupel, totdat ik op negentienjarige leeftijd niet meer aan de machine kon staat en het werk op 
moest geven. Het totale bedrag dat ik heb verdiend was ongeveer 130 shilling, en daarvoor ben ik, 
zoals u ziet, een beklagenswaardige stumper geworden en ben ik zonder één enkele penny te krijgen 
afgedankt door de mensen die de winst van mijn werk hebben opgestreken.' 
 
Hier staat een jongeman, die door de natuur duidelijk was voorbestemd om een flinke kerel te 
worden, maar aan het begin van zijn leven verminkt is geraakt, waarmee al zijn mogelijkheden hier 
op aarde in één keer tenietgedaan zijn! Ik heb zelden iemand ontmoet die zo verminkt is. Hij kan niet 
staan zonder zijn stok in de ene hand en zijn andere hand leunend op een stoel; zijn benen staan 
gedraaid in alle mogelijke vormen. Zijn lichaam vormt van zijn voorhoofd tot zijn knieën een boog, 
als de letter C. Hij durft zijn huis niet te verlaten, zo hij dat al kon; de mensen staren hem aan. Hij 
leert nu kinderschoenen in de kleinste maten te maken en hoopt uiteindelijk op deze manier in zijn 
levensonderhoud te kunnen voorzien. 
 
Ik ben meerdere keren gaan wandelen in de buurt van deze mooie, romantische plek en heb het 
schitterende kasteel gezien, en de andere gebouwen die toebehoren aan de Arkwrights, en ik kon 
het niet laten om de huidige welstand van deze familie af te zetten tegen de nederige toestand 
waarin de grondlegger zich in 1768 bevond. Je zou verwachten dat mensen die zo rijk en voornaam 
zijn geworden enige compassie hebben met hun arme, kreupele arbeiders. Wanneer het alleen maar 
zo is dat zij daarop gewezen moeten worden en hun aandacht tot dan toe niet op de arbeiders 
gevestigd was, hoop ik en vertrouw ik erop dat het geval van John Reed hen nog ter kennis komt. 
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TEAM 4 
 
1. David Bywater werd geboren in Leeds in 1815. Op 13 april 1832 werd Bywater geïnterviewd door 
Michael Sadler en zijn Lagerhuiscommissie. Hij vertelde over de lengte van zijn werkdag: 'Wij 
startten om één uur 's nachts op maandag, en dan gingen we door tot acht uur, het ontbijt. 
Daarvoor kregen we een half uur, dan gingen we door tot twaalf uur, en dan kregen we een half uur 
om te drinken; en dan stopten we om half twaalf om rond middernacht anderhalf uur op adem te 
komen; en dan gingen we door tot het ontbijt, waar we een half uur voor kregen. Dan gingen we 
weer door tot twaalf uur, etenstijd, en kregen we een half uur, we stopten dan om vijf uur op 
dinsdagmiddag om een half uur te drinken, en dan gingen we door tot na elven, en hielden we op 
met werken tot woensdagmorgen vijf uur.' Volgens Bywater leidde dit tot fysieke misvormingen: 
'Mijn knieën zijn daardoor helemaal kromgegroeid'. 
 
Vraag:  Hoe oud was u toen u begon met het nachtwerk in de stoomfabriek? 
Antwoord:  Ik was bijna veertien. 
Vraag:  Kunt u deze commissie meer vertellen over het werk dat u moest doen wanneer u lange 
diensten moest draaien? 
Antwoord:  'Wij startten maandagnacht om één uur, en dan gingen we door tot acht uur, het 
ontbijt. Daarvoor kregen we een half uur, dan gingen we door tot twaalf uur, en dan kregen we een 
half uur om te drinken; en dan stopten we om half twaalf om rond middernacht anderhalf uur op 
adem te komen; en dan gingen we door tot het ontbijt, waar we een half uur voor kregen. Dan 
gingen we weer door tot twaalf uur, etenstijd, en kregen we een half uur, we stopten dan om vijf uur 
op dinsdagmiddag om een half uur te drinken, en dan gingen we door tot na elven, en hielden we op 
met werken tot woensdagmorgen vijf uur.'  
Vraag:  Ging u dan naar huis? 
Antwoord:  Nee, we sliepen in de fabriek. 
Vraag:  Hoe sliep u dan in de fabriek? 
Antwoord:  We deden al onze kleren uit, behalve ons ondergoed, en zochten het warmste plekje 
in de fabriek op dat we konden vinden, tussen het droogste textiel. 
Vraag:  At u uw maaltijden staand? 
Antwoord:  Ja, we zetten onze manden op de kisten. 
Vraag:  Waren uw ledematen in orde toen u begon met dit lange, extreem harde werk? 
Antwoord:  Ja. 
Vraag:  Welke gevolgen had dit voor uw ledematen? 
Antwoord:  Mijn knieën zijn daardoor helemaal kromgegroeid. 
Vraag:  Wanneer u zou weigeren zo lang achter elkaar te werken en korter zou willen werken, zou 
men u dan in dienst gehouden hebben? 
Antwoord:  Ik zou naar huis hebben moeten gaan. Ik zou meteen ontslagen zijn. 
Vraag:  Heeft iemand u verteld wat de gevolgen zijn van het getuigen voor de commissie? 
Antwoord:  Mijn opzichter heeft mijn broer verteld dat er nooit meer werk voor mij zou zijn 
wanneer ik naar Londen zou gaan, en voor mijn broer evenmin. Mijn broer zei dat hij het niet kon 
helpen; maar ik verwacht dat mijn broer ontslagen zal worden zodra hij iets doet wat niet goed valt. 
Wanneer je namelijk als familie werkt, en iemand doet iets verkeerd, moet de hele familie ervoor 
boeten. 
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2. Sarah Carpenter was de dochter van een glasblazer. Toen ze acht jaar oud was stierf haar vader 
en moest het gezin naar het armenhuis van Bristol. Sarah vertelt daar later over: 'Mijn broer werd 
weggezonden uit het armenhuis van Bristol, op dezelfde manier als veel andere kinderen – bij 
karrenvrachten in een keer. Mijn moeder wist twee jaar lang niet waar hij was. Hij werd zonder haar 
medeweten in het holst van de nacht afgevoerd, en de mensen van de parochie hebben haar nooit 
verteld waar hij was.' 
 
Een paar jaar later volgde zij haar broer om te gaan werken in de fabriek van Cressbrook. 'Wij aten 
gewoonlijk haverkoeken. Ze waren dik en van slechte kwaliteit. De haverkoek werd in blikken 
gedaan. Er werd gekookte melk en water overheen gegoten. Dit was ons ontbijt en avondeten. Het 
warme middageten was aardappelpie met gekookt spek erin, een beetje hier en een beetje daar, zo 
dik van het vet dat we het nauwelijks konden eten, ook al waren we zo hongerig dat we wel alles 
hadden konden eten. Thee zagen we nooit, laat staan boter. Eens per jaar kregen we kaas en bruin 
brood. We kregen slechts drie keer per dag een maaltijd ook al moesten we opstaan om vijf uur en 
werkten we tot negen uur 's avonds. 
 
In de fabriek werd extreem hard gestraft: 'De hoofdkaarder heette Thomas Birks; maar hij werd 
uitsluitend Tom de Duivel genoemd. Hij was een zeer slecht mens – de baas moedigde hem aan alle 
arbeiders slecht te behandelen, maar vooral de kinderen. Ik heb vaak gezien hoe hij de kleren van 
grote meisjes van een jaar of zeventien, achttien omhoog trok, hen over de knie legde en hen 
afranselde met zijn hand, in het zicht van mannen en jongens. Iedereen was bang voor hem. Hij liet 
ons niet eens praten. Een keer is hij ongelukkig gevallen, en we waren zo blij. We hoopten dat hij zou 
sterven.' 
 
Sommige kinderen probeerden weg te lopen. 'Buiten werkuren werden we altijd opgesloten omdat 
men bang was dat we weg zouden lopen. Op een dag bleef de deur openstaan. Charlotte Smith zei 
dat zij de leiding zou nemen als de rest zou volgen. Ze liep weg maar niemand volgde haar. De baas 
kwam erachter en zette de achtervolging in. Hij nam een vleesmes, pakte haar haar beet en sneed 
het af vlakbij haar hoofd. Gewoonlijk knipten zij het haar af van iedereen die zij betrapten op praten 
met een van de jongens. Dat scheren was een vreselijke straf. We waren er banger voor dan voor 
welke straf dan ook, want meisjes zijn trots op hun haar.' 
 
Sarah Carpenter werd in de zomer van 1849 geïnterviewd door James Rayner Stephens. Sarah’s 
verhaal over haar leven als werkend kind in de fabriek van Cressbrook verscheen op 23 juni 1849 in 
The Ashton Chronicle. 
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TEAM 5 
 
BOEKFRAGMENTEN - Memoires van Robert Blincoe (1828) 
In de zomer van 1799 deed het gerucht de ronde dat de kerkvoogden en de bestuurders van het 
armenhuis St. Pancras een overeenkomst zouden sluiten met de eigenaar van de grote 
katoenfabriek bij Nottingham. De kinderen kregen te horen dat zij dames en heren zouden worden 
wanneer zij bij de katoenfabriek kwamen werken, dat ze rosbief en plumpudding te eten zouden 
krijgen, dat ze op de paarden van hun meester zouden mogen rijden en zilveren horloges zouden 
krijgen, en meer dan genoeg zakgeld. In augustus 1799 werden tachtig jongens en meisjes van zeven 
jaar oud, of die als zeven jaar oud werden beschouwd, door de parochie als leerling uitbesteed 
totdat zij de leeftijd van 21 zouden bereiken. [...] 
 
De jonge nieuwkomers werden een ruime zaal binnengeleid met lange, smalle tafels en houten 
banken. Zij moesten aan deze tafels gaan zitten, de jongens en meisjes apart. De maaltijd die hun 
werd geserveerd bestond uit melkpap die er erg blauwig uitzag. Het brood was gedeeltelijk 
gebakken van rogge, het was heel zwart en zo zacht dat zij het nauwelijks konden doorslikken omdat 
het aan hun tanden bleef kleven. Waar is onze rosbief en plumpudding, zei hij bij zichzelf. 
 
De leerlingen van de fabriek kwamen binnen. De jongens hadden niets aan, alleen een hemd en een 
broek. Hun afgedragen overhemden waren bij de hals helemaal open en hun haar zag eruit alsof er 
zelden of nooit een kam doorheen gehaald was. De meisjes noch de jongens hadden schoenen en 
kousen. Bij binnenkomst keken enkele van de oudere leerlingen even naar de nieuwkomers, maar 
het overgrote deel van hen keek eerst naar hun maaltijd, die bestond uit nieuwe aardappelen en 
uitgedeeld werd bij een halve deur, die van de keuken uitkwam op de gemeenschappelijke zaal. 
 
Er lag geen tafelkleed op de tafels, zoals de nieuwkomers in het armenhuis gewend waren – geen 
borden, geen mes en vork. Er klonk een signaal en de leerlingen holden naar de deur, waar ieder van 
hen zijn portie kreeg en terugging naar zijn plaats aan de tafel. Blincoe was geschokt toen hij zag hoe 
de jongens het voorste gedeelte van hun hemd uit hun broek trokken, met beide handen omhoog 
hielden en zo de hete gekookte aardappels die hun avondmaal vormden, in ontvangst namen. De 
meisjes hielden, iets minder onfatsoenlijk, hun smerige, ranzige schorten omhoog die stijf stonden 
van het vet en de viezigheid, en nadat zij hun rantsoen gekregen hadden, renden ze zo hard als ze 
konden weg naar hun plaatsen, waar elke leerling gretig zijn maaltje verslond, en ze leken begerig uit 
te zien naar meer. Daarna rende de hongerige meute naar de tafels van de nieuwkomers en gulzig 
verslonden zij elke korst brood en elke druppel pap die was overgebleven. [...] 
 
Om bij de kamer te komen waarin Blincoe en een aantal andere jongens waren geplaatst, moest je 
twee trappen op. De 'bedden' waren een soort kribben, die in een dubbele rij rond de kamer waren 
gebouwd. De leerlingen sliepen met z'n tweeën in een bed. Het hoofd riep de nieuwkomers tot zich 
en wees elk van hen zijn slaapplaats en bedgenoot toe, waarbij hij erop toezag dat geen van de 
zojuist aangekomen leerlingen samen zouden slapen. De jongen met wie Blincoe een bedje moest 
delen, sprong vlug in zijn bed, en zonder een gebed of iets dergelijks op te zeggen viel hij in slaap, 
nog voordat Blincoe zichzelf had kunnen uitkleden. Toen hij in bed kroop draaide zijn maag zich bijna 
om van de stank van de ranzige kleren en de vettige huid van zijn slapende kameraad. [...] 
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Blincoe kreeg een ruimte toegewezen die onder zeggenschap stond van een man die Smith heette. 
De eerste taak die hij kreeg toebedeeld was het oprapen van losse katoenvlokken die op de vloer 
waren gevallen. Naar het scheen kon niets gemakkelijker zijn dan dat, en hij vatte de taak ijverig aan, 
hoewel hij heel bang was voor de draaiende bewegingen en het lawaai van de machine, en hij had 
veel last van het stof en pluis waarin hij half gesmoord raakte. Hij was de stank niet gewend en werd 
al snel misselijk, en door het voortdurende bukken deed zijn rug pijn. Daarom nam Blincoe de 
vrijheid om te gaan zitten, maar hij kwam er al snel achter dat deze houding ten strengste verboden 
was in katoenfabrieken. Smith, zijn opzichter, vertelde hem dat hij op zijn benen moest blijven staan. 
Dit deed hij tot twaalf uur, dus zes en een half uur, zonder ook maar de geringste onderbreking.  
 
Nadat Blincoe op deze manier tewerkgesteld was, werd hij bevorderd tot belangrijker werk: het 
opwinden van spindraad. Omdat hij te kort was om staand op de vloer bij zijn werk te kunnen, werd 
hij op een blok gezet. Hoe hij zich ook inspande, het lukte hem niet om de machine bij te houden. 
Het arme kind liet tevergeefs weten dat hij niet in staat was om sneller te bewegen. Hij werd heel 
hard geslagen door de opzichter. Net als zijn medeleerlingen was Blincoe volledig afhankelijk van de 
genade van de opzichters die hij over het algemeen beschouwde als een stel wrede, meedogenloze, 
analfabete bruten. Blincoe beklaagde zich bij het hoofd van de fabriek, de heer Baker, en alles wat 
die hem te zeggen had was: 'Doe je werk goed en je zult niet geslagen worden'. De opzichter, die de 
leiding over hem had, had een bepaalde hoeveelheid werk die binnen een bepaalde tijd gedaan 
moest zijn. Wanneer niet alle kinderen de door hem toegewezen taak uitvoerden, werd dit de 
opzichter aangerekend en werd hij ontslagen. 
 
William Palfrey was een smid uit Litton die werkte in een ruimte onder de werkplaats van Blincoe. 
Hij was altijd zeer geschokt over het schreeuwen en huilen van de jongens. Volgens Blincoe 
stroomde er vaak bloed van een hogere naar een lagere verdieping. Palfrey kon het geschreeuw van 
de kinderen niet verdragen en bonsde zo hard op de deur dat de planken bol kwamen te staan en 
schreeuwde: 'Schaam je! Schaam je! Ben je die kinderen aan het vermoorden?' Hiermee wist de 
humane smid de wreedheid van de brute opzichters een halt toe te roepen, althans zolang hij 
werkte in zijn winkel. Maar hij ging om zeven uur naar huis, en zodra Woodward, Merrick en 
Charnock wisten dat Palfrey weg was, sloegen ze de leerlingen ongebreideld. [...] 
 
Mary Richards, een meisje dat als bijzonder mooi werd beschouwd toen ze het armenhuis verliet en 
destijds nog geen negen jaar oud was, werkte op een voorspinmachine, waaronder zich, ongeveer 
30 cm boven de vloer, een horizontale schacht bevond, waardoor de frames boven draaiden. Op 
een avond raakte haar schort vast in de schacht. Een ogenblik later werd het arme meisje 
vastgezogen door een onweerstaanbare kracht en smakte ze op de vloer. Haar geschreeuw ging 
door merg en been! Blincoe rende naar haar toe, als een van angst verstijfde en hulpeloze 
toeschouwer van een horrorscène. Hij zag hoe zij rond- en rondgedraaid werd in de schacht – hij 
hoorde hoe de botten van haar armen, benen, bovenbenen, enz. een voor een geknakt en 
vermorzeld werden tot kleine deeltjes, terwijl de machine haar ronddraaide en haar lichaam 
krachtiger en krachtiger naar binnen trok; haar bloed spatte over de hele machine en stroomde over 
de vloer, haar hoofd leek aan stukken geslagen te zijn en haar gemangelde lichaam was zo snel vast 
komen te zitten tussen de schachten en de vloer dat het water laag stond en de wielen uit het 
radarwerk liepen, en de hoofdschacht stopte. Toen ze losgemaakt werd, bleek ieder bot gebroken 
en haar hoofd op afschuwelijke wijze vermorzeld. Ze werd levenloos afgevoerd.  


