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DE KLEINE JENNY

Het spinnewiel snort. Een klein-meisje slaapt aan ziin voet, de benen

hoog tegen het lijf getrokken, alsof het kj"d in de buurt van het katoea-

g^rà bËscherming-zocht voor de koudg die met de schemering het

vertrek is §innsngedtongen.
Onvermoeibaar-sno* Éet spinnewiel; een-!k-kg,vt_ou']q zit er aaa en

sDiflt met [[amr]qe, weke vingèrs, en een man lóopt met zware schreden

h^een en *ffiË; en #eer]ttij wacht er op, dàt ztln vrouw !t- g9-

spoÍmeo garen voor zijn weefsàe| zalbezotg"l. À1 lfg h:* hii d"
Éeine voóiraad -r"rw"rkt, die zrl gespoÍroef, heeft en zijn machine moet

rusteo. ,,Scliq!-gpll' zegtbli, meèr t-oegedaan dan tooraig ea hij kriigt
hetzelfdé.Àffiöid Ar íti1d, w4nneeÍ bti zlin vÍourr tot spoed 
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van dèn vader
om het over-
toeschreeuwt

enny huilt zacbtjes, maar de vÍou.w let er niet op; zij
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DE EERSTE MACI-TINE-BOUVERS

Nog steeds
het den:oeite waatd

et zij

huizen van
a.an, en ziet uit in de avond,

Stanhill nog gfauweÍ eÍI armoediger doet schijnen dananders.
En terwijl hij naar.bgtgn kijkt, yalt }erU__iets. nieuwp en vreelnds

F. Hij bedenkt, dat ginds b.ij zíjn t"**ï"-ë" 
";aér; *Lver rusteroosIièen en weer looor à wa.hí * F;"rer1,..dat zijn vrouw spint, en inhet andere huis ntg .., w.o.i. Zo ïouhji .r .rÉi.o ï*.o noemen,die hij kent en honàerden, ja misschiÀ .aqicna.";ài;1ï"ret bij name

5:"j-.:,*:"-.1"p saÍen wachten, 
".t rr, Lil;; i;;shire is sroot,en eÍ z\n meer wevers dan muizen.

Hij huivert. Hij kent zijn-eigen_leven.van alle dag_met zijn zorgen enmoeiten; daar is ti*.", ;ffi"oo, g.*orïen. Maar nog nooitheeft hij aanhet rfiedaag"se i..ï* # ?!Cer;" s;à;;i;;;; hun zelfdezoÍgen, hun zelfde moeiÉn, het alledaasiffiïèf; à;'Àden wevers,die hii niet kent en die toéh rii, Ér".a.* zijq, omdat ze, evenais hii,op garen wachten, dat hun ..roí*.o ."i";.;lö; d; -à,ïH& ;; ï;daaraan denkt, neemr H uii ziin eiien last nog die van anderenop zich en dat is te veel. Het wotdt dei m^n. ondríagtijk benauwd, hij
ffi:j" 

willen uitschreeuwen van Àachteroosheid]a1ar hij reuteli



DE KLEINE JENNY r9

kiikt suak naat dea man, wiens ogen haast uit de kassen puilen tervrifl

hli naar kiikt, dat doorsnort en zijn draad verde: sPmt,

hoewel de vertikaal staat in YAf,.

tasten in de 1S en 1n

vetzonken, het eÍ1 hetkindnaat

Nu zet zíi James ziin avondeten voor; hij raakt het niet aan. ,

fluistert hi eÍ1 kt haar

^t
e YÍaagl YÍouw. Dé nuch,,

zoaLs

(,
j

1
?

I
!

stem àichzelf. Hij schrikt YAfr.21, §Taarheen

zal ziit hem voeten? Is het niet als men

maken wat aarde no bestaat hem een

gegeYeÍr spinnewiel, God, die

andets vooÍ w'evers ilet veel ovet heeft?

,rVfou'w:', zegt h1i nu, voorzichtig raat z\n woordea zoekend, ,rik
weet iets, wat geeo aoder sPinner in Engeland of waar ook weet. Ik t,

,3

'#§!

recht, zonder dat James het
schreiende kind met zachte



20 DE EERSTE ÀIACTTINE-BOT,]WERS

z1 om de ,, Hrj
en worstelt het zich uir hem los ais een

,rVoel daa niet rrrouw,
meD.sen

oÍr Zo plechtig, zo mooi
trouwden en toen

heeft zij haar mannooit gezien, zelfs niet tóen zlj de geestelijke heo
voor het zltaar in de echt verbond. Yan zijn voorhoofd straait een licht,
wa2fvooÍ zij baat moede ogen moet sluiten. God h.lp. on.s", zegt ze
alieen.
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DE KLETNE JENNY

Mmr fui gaat weeÍ het kindetbed.

het blonde hoofd van
eÍ ouvoordankeo. Het

,,die hen

2l

ziio flrwe hand stÍiikt over
ij bent het, meiske", fluistert

ding, datikgabou-
za.lhetheten. . . ."hii,

'weÍr,

tot

zal daatom flLAt ou

r j; 1, &l

Hii herhaait het wootd telkens,

rcht loodrecht staande
In een hoek van de kamer staat de

en een ; ztl doet hel

, ínaat iii "àö'trfiàg veel meer

is het Plan

een met

meer, maar het

t?\
.. n t -'*i §#"

*"é-#§

(
S

het uitspinoen vaÍr

maken in dezelfde tijd en met

enkele draad
Het is Et 1S

v2Í1 een verbetetde
draden mogeliik zal

moelte, tot tru vool eefl

sinds die avond toen eÍul

nu het jaar onzes

hoofd tusseÍl de
te het.

wat zLl
Jenny-spinntng.
doea, nog veel

(

kind.

de {,e11q-o3p!j1.3



aa DE EERSTE MACHTNE-BOUVERS

ondeÍ eLkax en vedieten kort daarop

't eerst te merken: de volgende drg
ook

mij had. Juffrouw Smith keet angstig naar. de kamer, ltazr man zat
te eten eo wilde eerst niets zeggen. Toen fuisterde zíi mtjtoe:,,fkmag
nu ook niet mee: met ie omgaan. Smith heeft het verboden. En daarom
kan ik ie oó[ niet méèímet Àètk helpen."

,,E.r gp_g.?" vraagt Hargreave met een strak gezicht.

JuÍfrouw Hargreave antwoordt met een gebmt; zonder woorden
E§*1I-qP-C.Jgs$rsPtnsrjqg'

,,F. §/aarom ?" herhaait James Hargreave, iets zachter dan de eeÍste
keet. Dan snikt de vrou\r7': ,,Zij zeggen allemaal, dat jij hun vijand bent,
{:-yijfq4 y?n.d9 sprysler-!. Zij zeggen, dat jouw eliendige machine haar
het brood uit de-mónd àà1 nèmen. Dat zeggen zij.Ikkan het niet helpen t"

T)aar is het weer, het ongrijpbare, het verschrikkelijke, dat begon op
de dag, toen Hargreave Aij_n-b_q5g.r_..11itnodigde, om zijn Jenny*pinning
te komen kijken. Stom stonden zij al7emiíal, tot plotseiing een oudé
spinster vroeg: , 'wat eÍ met machi-

,fi
t{
?!

direct boze gezichten, fluisterden
koppffi[ir:ë§*fïïffi

Juffrouw Hargreave kreeg het
haar meer straat aan. En weldta tooaden

'weveÍs 'weveÍs, vaÍr de Jenny-spinning toch
slechts voordeel zouden kunnen hebben! Maar de wevers kozen de kant

haat aaahang. Een muuÍ van
zich. Hij weet al

van de spinsters en

W"S James voor
zlt hll 

^ 
n Z\D. tatel

lang geen
vindt de

meef 
- I*g

en tobt. Maar hij fout niet
§rat moet eÍ van ofls worden," \rnagt vrouw Hargreave nu, ,,van

oÍrs en vall
Dieper zinkt James'hoofd tussen de steunende armen. Ook hij weet

niet, wat er van hen moet wotden. §7ant hij begrijpt de mensen niet
meeÍ. §Taatomlatenzehemniettenminstedetijd, die hij nodig heeft om
he,n te bewijzeó, dat zíjn Jenny-spinning hen tienmaal zovà werk en
inkomsten kan geven, dan het armzali§ gestumper van hun handen?
Maat zij geven hem deze termijn atet; zij hebben hem uit hun kring
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24 DE EERSTE MACTilNE-BOUVERS

e moet een bi nerneÍr en het ka " antqrooÍdt Smith

)) geeÍl
ooit!" Hargteave róept het en weet, dat hii

zelf
niet zou ku::nen doen,
zou willen sterven daawat mannen van hem eisen, dat hii lievet

de hand a n. zijfl werk s1aan. Eea iaaa is voorbijgegaan, sinds hii die
vreemde, andere weg is ingeslagen, waarsar hij niet \iltreet, waatheen
hij leidt. Maar in dttiaar werd hij een ander trrens.: dierbaatder dan vrouw
en kind en liever is hem zijn machine. Hij zalhaar beschermen, haat met
zijn ltif verdedigen, als het moet. ,*fo[kgi*s..mdS*33§-Lkdjst hij,
..idioten en uto-otdenaars !"'ffi 

het woord terug srerpeÍr. ,,Moordenaarsl"
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stuk en slaao et met de stoelpoten
bloedt, hij kan

op los.

James Hargreave het hoofd o-iet meer bewegen, maar
zijn hemenen weriren koortsachtig . De Jenny-spinning, die in de hoek
stond, is et niet Íneer: zij hebben haar vemietigd. Maar de andere J.*y-
spinning n zijn hoofd, die leeft en die kunnen zij ntet kapot slaan. ,A

bouwen!" foePt James de mannen uitdagend toe.
Hargteave", antwoordt hem een hunaer,

eflvast spreektgeen der mannen nog eenwoord
Met vaste schreden gazn zii de kamer uit, geen blik hebben zii over
voor de tuine van de machine en vooÍ den bloedenden man op de gtond.

haat weet ,, ames. Dat moet hij zeggen,
nu. met ziin werk stervea.dat moet

Zijn vrouw t flaast met qrater en lirrnen. e flet doen,

Jamesr" smeekt zíj, ,,riet waat, je zt:Jrt het niet doen ? I"
,,Ih -r{-IrSJ 14_ d, penli,

zicË op dit ogenbiik niet
glimlacht hij terug. J,
helemaal meester. Hij

a, hii glimiacht. Hij is
meent, dat hij zweeft.
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wat ef
hebben, andete
ÍlaÍureÍl §iaPeneÍr uappen de de kamet
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Hii voelt zíchzo iicht, alsof met ziin bloed al het zwate en drukkende

uit hem wegvloeit.

t fluitend het somb.ere huis,
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toestel. steekt uit eea YAÍI

van
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I

li

de schouders oP.
au de
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et 15

het eetst de griisaatd. De directeut

lacht, óok de lachen, gelukt hem niet. Er is iets

dwingends in de stem van den gr\saard. Neen, maÍl hii

Pfaat geen onzin. Dazt zitwat achteÍ' ,,Vertel eens

tn ziinoPwinding zelfs om ziia notitieboekie te n
en hii vergeet
te halen.

Er de saard vertelt. Vao een mel§re, dat eens een sPinnewiel om-
dzt stierf. Van een vrouw , die

spianing was Hatgreave veÍgeter, zich een yii&gg{ voor ziio wetk te
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aoa. zíjn tafel, met
Maat

hij heeft alles ver-
fla Í,


