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A' HANS

2e Dru,k.

(Beccl'cr Sto*'c navertclrl).

EI.IZA'S YI,[,THT

L

't Was een gure dag in Fdbruari. Maar in de
kamer van mijnheer Shelby was'het warm. Mijn-
heer Shelby had bezoek van een hand,elaar. En
beide rnannen zatert drulk te praten over zatken

Maar weù'ke za'ken ! Over het ver,koo'pen va{n

mensclhen !...
Mijnheer Shelhy woonde in een stad van Ken-

tucky, een streek in Amerika. En thet was in deri
tijd, ,toe;n men daar ne'gers ver'hrandelde als slaven.
Ze werden verkocht en gekocrht lij'k bij ons koeien
en ,paarden en lbeh,oorden aan hun 'meester, d'ie

met'hen deed, wat hii wilde.
Mijnheer Sùre,iby wo,onde op een kastee,l en a[

zij,n kneclhten en meidei'r waren slaven. 
1



rMaar hij had geld verl,oren,en wiicie nu eenigc
van zijn stlaven verkoopen,. iDaa,rorn was 'Haley,
<iie kooprnan, bij 'hern ge,komen.

En,l-traley zou Tom, een d,er bed'ienden ko,open.
Maar rhij wilde voor den pnijs nog wat to,e rherHben.

Daarover ware,n ze.nu aan 't reden,eeren. Tsen
ze z.ao zaten te praten ging de cleur open en een
jon'gen van vier of vijif jaar oud trad hiinnen.

Het was een lie,f knaapje, me[ 'bruine 'trirn't en
do'nkere oogen...

-_ Hollla, lHarry, zei de heer Shelhy, frlo,ot eens
en gooi'rJe een trosje rozijnen naalhe.rn t'oe. Raap
dat opi

Het kind liep zoo hard hij kon naar de rozij-
nen en zijn mees,ter ùachte. Dat rknaapje was ook
een slaafje

-_ Ko'm hier, Ha.rry! zeide de ,heer Shelby.
-* Wel, Harry, iaat nnijntheer ihier eens zien

'hoe ge dan,sen en zin'gen kunt, -eprak hij.
Het knaapje hegon met eene heldere sterm een

van d,ie wilde duraze liedjes te zingern, dtie de ne-
Sers gaarne hoorden en daarhij maakte thij tkod-

dige ewegingen rne't handren en voeten en rhe,t ge-
lieele lijf. ailes op de ma.at zijner :muziek.

-- Bysl's ! rietrr l{a'ley, en wierrp een v,ierderpart
van een s,irnaasaprpe{ naar den jongen tce.

- 
Harry, loo'p nu eens zooarls oude Oom Cud-
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joe, als rh,ij de rheumatlel< iheeft, vroeg rnijnheer
Sheliby.

Harry sl1srn,pelde ,rnet een kro,mmen rug en

zijns meestersr s'trollc in de rhan'd door 'de ka'mer
rond, met zijn,krindergezi'chtje rn pijniijti<'knorrige
plaoie'n getrokken, en reclhts en linlcs srpuwende
gelijk de oude man deed, dien hij na-aapte.

Beide heere'n sc,haterden van 't lachen
._- Harry, zeide zijn 'meester weder, llaat ons

nu thooren en zien lhoe Robibins zi'n'gt"

Het kind rekte zijn rornrl gezrichtje tot eene ver-

'bazende rlengte uirt, en hegon door zijn neus eeR

iiied te zingen,, allles met den grcotsten erns't'
Harry s,che'en lheel veel graptpen gel'eerd to'heb-

ben.

- 
B,v3'v,e! 'Wat een jongen! riep Haley" Dat

ventje is behendiiig. Wil irk eens wat zeggen; gee-f

dat kereùtj" o,p Tom toe, dan zijn we het vol-
)kormen eens,.

O,p dit oogenib'lirk werd de deur za'chtjes o'pen-

geduwd, en,kwam eene jo'n,ge vrouw van vijf en

twin,tig jare'n naar rhe't ç,cheen, de ka'mer hinnen'
Zewasbijna blank van kleur maar toch een slavin'

Men moest sleclht-" even van het ki'nd naar"lraar

z,ien, om haar als de moed'er daarvan' 'te lherlren-

r,en. Zii had dezelfd,e donkere g'roote oogen rnet

lange wirn,pers en z'ei:

- 
Verscho,onirng, mijniheer, i[< zooht naar &{ar-
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ry, en ,het ki,nd s,prong naar rhaar to,e en liet
haar zijn b'ui,t zien, dien 'hij ,in een slip van zijn
ro,kje Èrad gedaan.

- 
Neem hem dan maar mede, zeide de heer

Shelby.
De moeder ging ,haastig heen met het kind op

den arm.

- 
Nu, gij zu'it mij den jongen todh wel laten)

vroeg de handelaar.

- 
'Wat e,p de wereld 'kunt gij met het [<ind

doen ) zeii Sherlhy.

- 
Wel, ik heb een vriend, die in dat vak gaat

doen; hij wi,l mooie jorngens k'oopen, om voor
de,markt op te fokken. Liefhebbneri'j-artikeilen, om
ze dan later als lijfknecrhten te verl<oopen aan
rijke heeren, die veel be,talen. rDat staat goed, een
s,crho'one jongen, om de der.rr open en toe te d,oen.
En uw Harry lijrkt me er zeeï geschilkt voo,r.
. 

- Dan moet irk Harrl' van zijn rnoeder sche,i-
den. Die Eliza is de kamermeid van rnijn vrouw.
En ,rnijn vrouw houdt veel van haar. Ik ruk niet
gaarne het lcind van zijn moeder.

- 
O, stuur'Eliza voor een paar dagen weg. En

intus'schen neem rk het kind mee. Als ze terug
komt, geeft uw vrouw lhaar een paar oorr,ingen of
een nieuw kleed... Dan is Eliza gauw getroosrt...
Die sclherpsdl's zijn n'ie,t zoo teer... Ze hehben
sulk,ge'troeil niret, heweerde Ha'ley... iNu wat doet
4

gel Geeft ge het tkind op uw slaaf toe?

- 
I[< zal' er nog eens over nadenl<en. Korn dan'trnaar van avo,nd lhooren, wat iùç {besloten rh&.

lHaley ging rheen.

Etliza had iets verrnoed. Toen ze haar ,kind in
de kamer 'kwam ihalen, verst,ond ze ge,no,eg van
het ges'prek daar {binnen" om te ,weten, dat die
vreemdeling iemand wiide koopen van m'ijniheer
Shelhy's dlaven.

Gaa'ne had zij, toen zij lhee'nging, bij de deur
blijven staan luisteren. Maar juist rie'p ùraar mees-
teres ze.

Zij meend'e ecihter te ,h,o'oren, dat de thande,laar
een vraag deed naar haar kind. Kon zij zi,ch be-
driegen? Haar rhart tlç|q,pte on,stuimig, en ze drukte
den 'kle!ne vasit aan haar bo,rst.

- 
Eliza, wat scheel,t u vandaag? vroeg me-

vrouw, toen de meid de wateril<an lhad o,rnges'too-
ten, tegen het wer'ktafe[tje was aangeloopen, en
einde,lijtk i,n ovelmaat van verstrooiing met eene
lange nacùrtjapon aankwa,m, in plaats van met he't

zijden kleedje, dat zij uiiit de 'kleerjkas,t 'had moe-
ten halen.

El'iza sdhrok.
.- O, 'mevrouw! ze.i ze, en lbarstte toen i'n tra-

nen uit en wierp ziclh sn'i'kl<ende o,p een s'toel.

- O, rnevrouw, rnevr'o,uw. .. er z'it een ùrand'e-



Iaar in de voor'kamer met den mees,ter'te spreken.
Ik he,b hem gehoord.

-'Welnu, en wat zou da,t?

- 
O, rMevrouwl denikt gij dat de meester Har-

ry zou wil,len ,r.t[.e6pern? ri'ep Eliza weenend uit.

- 
Hem verk'o'open) Wel n'een, zottinnetje! Gij

weet rnrel dat uw mees,ter ziclh nooit ,met d,ie han-
delaars inrlaat. tHi,j zal nooi,t eern van zijn bed'i,en-
den verko'o,pen, z'oolang zij aich wèl gedragen.
lEn,, wie den,kt ge dat uw FIarry zou wiiien ,koo-
pen) Mee'nt ge da,t i,edereen zoo op hem gesteld is
a,is gij zijt, gansje) Kom, wees weer vroo,l,ijk en
maak mijn kleerJ va'st, Ilk,moet no,s uit. {f,n 646 n,is1

meer aan de deuren te Ïuri,s'teren.

- 
O, mevr,ouw... maar gi-j zoudt toc,h nimrner

toes,temmen, om Flarry te fllaten vedro,open.

- 
Dwaasheid, [<ind! Wel ze'ker zou i[< niiyt.

Hoe habberlt ge zoo? Ilç. zou even rgaarne een van
rnijne eigene 'k,inderen {aten ver,ko,open. Maar
waar,lrij'k, El'iza, gii wordt ail te tro'tsch op dien
'kleinen vent. Geen menscÈr kan zijn neus meer
binn'en de d'eur ste[ce'n, of g'ij dien,kt dat hij ko'mt
om them ,te rlço,open en mee te nemen.

Gerustges,teld d,oor den toon ,harer meest'eres
gingiEiliza rnet flret t,o,iùet voort. Ze lachte nu oim

haar eirgen vrees.
Mevrouw Shefihy was gere'ed en vertrolk om een

hezoel< af 'te ]legggl.
6

rt.

Eliza was getrouwd me,t George. Maar haat
man, de vader van Harry, was ook een s,laaf. H,ij
woonde wat verder bij rni,jntheer lHarris, een ru-
wen kerei. Hij moes,t er hard,werken en zag Eliiza
niet diù<wijùs. Vr'oeger waren ze gelukkiger. Toen
behoorde Georg'e aân een rbeteren ,meester.

Toen mevro,uw Shellby nu uitgegaan was,kwam
Georrge naar het gro,ote rhuis, Eliza was verheu,gd
rhem te on,tmo,eten.

- 
Hoe blijde ben ik! Waarorn rlacht 'gij ooh

nriet) En zie eens naar Harry! Wat gr,oeit hij,
sprak zij.

Het'knaa,pje stond bij zijn vader.
* Is het niet een sdh,oon rkin'd ? zei E,l:iza, de

krulllen opstrijl<ende.

- 
I[< wenrsdhte dart hiji noo,i,t geboren, was,

sprak George lbitter. O, i'l< wenschte dat ik zelf
nooit ge'boren was.

- 
George! George! lhoe l[unt gij zoo s'preken?

Wat is er gdbeurd?

- 
Ik voel me zoo ellend,ig... Ik word als een

beesit be,handeld. Ik verdraag het n'iet langer. Mijn
meester is een heul. iEn zijn zoontje is all even erg.
Vanmiddag s,pande i'k eern paard in. lDe jonge heer
van mijn ,meester sloeg rhet paard met een ,*r*i

f,t



Irk vroeg hem om ,op ,te lho'uden, zoo vriendelijx.
als itk 'kon,. iMaar toen begon hij mij te sflaan. Ik
hieùd zijne tharnd vast, e'n toen hegon hij te
sc,hreeuwen en te scthoprpen. Flij liep naar zijn
vader, en zeide dai ik tegen ihem vocht. De vader
krvam woedend aan,geloopen en zeide dat hij mij
leeren zou wie 'mrij,n mees,ter was. T,oen bond hij
,m,ij aan een hoom, en zei aan den jongen heer,
dat hij mij s,laan mo,cht 'tot ihij er rnoe van werd^
En zoo deed rhij oo,k. Ën met welk rec,ht is die
wreedaard,mijn rmees,ter) Wat hebben ze met mijn
hondje gedaan... Carlo, dat ge me ,gegeven hebt.
O, dat diertje was omtrent al de,troost dien ik thad.

Het sil:iep des na,chis bij ,mi,j en liep den ,gehee,le,n

dag met mij mee. Het keek,mij aan alsof 'het be-
greep wat ik voeùde, Wel, rlaatst, to,en ,i,k het ee-

ni,ge oude kliekjes gaf, die ik bij de keukendeur
had opger_aapt, zag de meester dat.;Hij zei, dat een
neger geen hond moest houden. Hij lbeval mij om

'het diertie een steen om den hais te doen en in
den vijver te smijten.

- 
O, George! dat ftrebt gij toch niet gedaan!

vroeg Eiiza.

- 
Gâdaan) Ik niet, maar zij. ,ffis.t1er en zijn

zoon smeten lhe't arme ver.drin,kende beest ,no,g met
gteenen. De ar,me Carl,o kedk mij zoo droev,ig aan'
alsof ihij z,ic,h verwonderde, waarom ik rhem niet
redde. I'k ,kreeg van de zweep, omdat irl< ',het niet
I

zeJf wilde verdrinken. Maar ihet [<on mi'j niet
schelen. En ,nu is het uit. Mijn meester heeft ge-
zegd, dat ik 'no,o,it meer naar u m?g ko,men, dat ilc
nooi,t meelmijn kind rnag zi'en.rHij wiil me ver-
ik'o,o,pen, ver weg...

- 
O, George, riep E{iza weenend, uit.

- 
lMaar ,lk vlucht naar Canada... daar zijn de

s'laven vrij.
--_ A]s ze u ac*rterihalen, d'ooden ze u.

- Ze zulllen me niet vatten. In Canada werk
ik. En dan 'kan ,ik u en Harry koopen. Ge heht
een goeden ,mee,s,ter, die u wdl zal wi,l{en veCk'oo-
pen aan rnij. God helpe ons. Bid voor rhii, Eliza.

-_ C), id zdlf ook, Ge,orge...
En man en vrouw narmen afscheid. Ze waren

gescheiden, m'issc[r,ien vo,or l'angen 'liid. Zao was
het'leven van silaven

m.

Shelbv en ziine vrrouw waren hoven op hun
,kamer. Hij zat nog in een grooten leuni'ngstoel
eenige brieven door te zien. Ziin vr'ouw h'ield een

hoe.k in de hand.

- 
Wie was toclh die o'n,gemanierde ikerel, d'ien

gii vandaagin hu,is ilrebt edbraaht? vroeg ze.

- Hii heet Haley, antwo'ordde Sherliby.
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- 
Ha{ey! W,ie is dat, en wat ka'n hii hior ,te

d,oen herbben)

- 
Qcfi, hij is ie,mand rnet wien iil< een,ilge za-

ken iheb gdaan. lI[< lhad eene reken'inÉ rnet ,herm

te s'luiten, zeide She{hy.

- 
Is hij een sllavenhandelâar? vroeg ,mevrouw

$helhy.
__'Maar, lieve, wa,t heeft dat in uw hoofd ge,

bracht)
-_'Niets, hdhalve Cat ,Eliza verscthriikt en wee;

nend hij me'kwam, en zei dat gij met een hande-
laar aan ihet s,preken waarrt, en dat zij hern een
vraag had lrooren doen, naar ihaar kind.

- 
Zoo, zei zij dat? vrgèg She[hy.

- 
Ik zeide Eliza, dat zii een zot'tinnetje'was

en dat gij n,oo,it ,i,eits rnet zullçe mensclhen te maken
hadt. Ï[< wist natuurlijk wel, dat gij ur,oo,it een van
onze lieden Zoudt witrlen vsrl6,open, voo,ra[' niet
aan zullc een kerell'.

- J", Erni,lv, dat ['reb ik a[,tijd gedacftrt en ge-
zegd, antwoorddie 'rnijnheer. Maar de waarheid is,
dat ,mijne zatr<en zoo gesteld zijn, dat i[< ftret niet
Iaten kan. Ik zalr eenigen van m,ijne lieden rrnoeten
verkoopen.

- 
d6n diien [rere{? Onrm'o,geliit<l Dat kunt Éii

niet ernstiq meenen.

- 
lHet spift 'mij het te rmoet,en zeggen. I,k heb

,toegestemd 'orn Tonr te veil<oopen,

- lVatl 'onzen Toml Di'en goeden, trouweri
rnan, die van t<,inrl af uwe tro'uwe dienâar is ge-

weest) O, Slhelby, gij Èrebt hem zijne vrijheid
bei'oofd... Gii en ik heibhenlhern er honderd rnalen
van.gesrproke'n. 

'Well, nu'kan ik alles gelloove,n; nu

'kan ik zel,fs geoloven dat gij den klerinen Harry
zoudt verko,open, arme F-liza's een'ig kind ! zeide
mevrouw Sheiby.

- 
Welnu, daar gij aùles weten trnoet, het is

zoo. Ik,heh toegeste'md,o'rn Torn en Harry beiden
te verkoorpen Ën ik weet in'iet waarom ik aanÉe-

zie,n moet worden, aiso'f ik een mon$ter was,
omdat ik doe wat iedereen allrle dagen doet.

-'Maar 
waarorn die te k'iezen uit al de ande-

ren? z,eide mevrouw Srhelhy" 
'Waaro n die te ver-

koopen, alls gij dan verkoopen mo'et)

- 
Omdat zii van ailen den ihoogsten prijs zul^

Ien ophre,ngen. lk heib schuld aan Haley. Hij heeft
sclhuldhrireven d,ie ,irk and'eren gaf, overgen'omen,
Hij wil nu betaalld worden. Ik heb geen geld ge'
noeg... Ik zit moeiilijk en moet iernand verkoopen.
Die kerel ei'scht juist Tom. lH,ij weet, dat To,m de

hes,te is, en hij eisc,ht er Harry ibij. Ik 'hon niet
*"iger of de vent laat heei o'n's goed verikoopen.

- 
En die e'lienderlinÉ is nu eigenaar van onzen

goeden 'Iom en van Eliza's 'kind !

- 
Wdl, 'liiêve, rik rnoet zeg,gen' dat het rnij zelf

,hard valt en ik er n'iet gaarne aan den'k" Haley wil
ll
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haast maken en hen morgen mee nermen. Ik zai
vro'eg uitrijden. ik kan 'f,o,m niet ,meer zien. En
gij moet een t,oertje gaan doen r-:n Elizri rnedene-
men. Laat i,et gedaan worden terwiji zi.i buiten 't
gezicirt is. Als ze terugkeert, is haar kirri weg.-- Neen, neen, antlvc,ordde rlevrouw Sheiby.
lk rvii geen mederprichtige of heipste, bij cieze
wreedtheid zijn. lk zal de,n arrnen Tom, God helpe
hem gaan rbezoeken in zijne <iroefheid. Zij zullaw
in aiie geval zien dat thun meesteres meL hen kan
Éevoeien. En Eliza, ciaaraan durf ii< niet denrken.
De Heer vergeve onslO, het is verscrhrikl<lijk, de
moeder haar kind on,tnemen I

- 
,Flaley heef,t gelci van me te goed. ik kan

hem niet anders beta,len. Hij wil Tom en het
kind. Ik moet toegeven.

Eldrza thad gezien dat de slave,n,handelaar liij haar
meester terug geweest rvas. En ze werd toen weer
anrgstig. Ze witide zekerÈreid Frerbrben. Ze luisterde
nu aan de de,ur. Ën wat ,ho,orde ze ! Haar kirnd was
dan tocth verkocht.

Ze ging vlug naar haar kamer. In z,ijn bedje lag
rHarry s,til ,te sùarpen.

- 
Anme jongen ! Arm kind !, zei ÈtLiza. Zij

,hdbbe,n u verko,ciht; maar uw rnoeder zal u nog
redden.

Eliza nam een stui< pa,pier en schreef daarop
haastig met po'tlood:
t2

'Mevro'uw, lieve meesteres,

Houd mij niet voor ondan'kbaar. Denk toch
niet hard over m,ij. Ik theb a'lles geihoord wat gij

en de me\-ster van avond gezegd hdbben. Gij zult
trachten of ik mijn k'ind kan redden. Gij zult
mij daarom niet veroordee,le,n. iiod zegene en

be,loone u voor al uw goedheid......

Ze iiet dit ibriefje liiggen.
Eliza ging naar de kas en rnaarkte een pakje.

kleederen dat ze met een zakd'oek stevig o'm haar
midden vastbond.

Ze ver'ga't zelfs n'iet een paar geliefkoosde stuk-
jes speei'g,oed in te ,pak'ken, en een rbon,t Éeschil-
derci papegaaitje te bewaren om Harry te verma-
ken als zij hem zou moeten wekken. Het was
eenigszins moeiiijk den kùeinen siape'r wakker te
krijgen. Maar ten laats,te zat hij toch overeind en
speelde rrret zijn vo,geltje, terwijl zijn moeder lhaar
lhoed opzette en ,haar doek 'o'msioeg.

"* Waar gaat gij naar toe, rnoeder) vroeg
Harry, toen zi,j met zijn rotkje en mutsje naar het
bed kwam.

Zijne moeder kwann nog nader en za'g hem zoo

ernstig in de oo'gen, dat de kleine ters'to,nd b,e-

greep dat ihet om iets ijzonders te doen was.

- 
Still zei zij. Harry mag niei hard spreken
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oI zij zullen o'ns rho,oren. lËr zal een lbooze man
komen om Harry van'z,ijn mo'eder af te nemen e'n

ver we$ te rbrengen. Maar moeder wiù hem dat
niet ,laten doen. Zlj zal haar krindf e aankleeden en
met rhem weg,icorpen, zo,o,clat de sle,crhte rnan hem
niet krijgen kan.

Met deze woorden ihad zij haar 'knaarpje zijn
eenvoud'ig l<'leedje leeds aangetrokken. Zij narn
hem op'den arrn, fduisterde hem nog eens toe iial
hij 'heei s,t,il, moest wezen. Ze opende d'e deur van

'haar kamer, die op de veranda uitkwam. En ze
sùoop z,onder eenig gerucrht te mai<eu naar {buiten.

Ja, ze zou vluclhten'l
Het rn'as een ,heldere, vriezende nacht met 'ster-

renliicht. De moeder wonri haar doek om het kind,
dat z,ich angstig om haar hals vastklernde.

De oude Bruno, een g'roote Newf,oundla,ndsChe
,hond, d,ie aan het eind der veranda sù,iep, s'tond
brommen<i op, toen zij naderde. Zîi spra'k zacht
zijn naani uit. 'Het dier bego'n dan te kwi'spel-
staarten en volgde ,haar.

Efiza bleef staan b,ij een hut en tikte tegen het
venster.

Hier woonde To,m, die ook verkocht was.
Chloe, de vrouw var, Toln, keek lbuite'n.
-'- Lieve deugd! 'lVat is datl zeide ze. Al mijn

,tiid, 3fs ihet ,Ëliza niet is ! Kleed tr aan, Torn,
spoedi,g ! En daar is de oude Bruno ,ook en 'kralbt
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aan de deur.'Wat e'p de wereld... Ik zal de deur
maar gaan o'pen doen.

Toe,n zij deed wat zij zetàe, bescheen het tlicht

der kaars, die T'orn ihaastig 
'had e'anges'token, het

,blee'ke, anrgs,tige gelaat en de verwïlderde oogen

der #luihtelinge.
.-_ Elriza ! 'Wat saheel't u ? v'roeg Clhloe.

- 
Ik l'oo'p weg Tom en Chloe, en ik nee''m mijn

kind mede. lMeester heeft ihet verkoctht.
rHet verkocht) herhaaldenibei'den, van ont-

zetting de,handen o'pstekende.

- J., het verlkocht, antvr,oovdds rEliza, op vas-

ten toon. I'k lhoorde van avontd meester vertelllen,

dal hij ,mijn iHarry ern u, Oom fo'rn, beiden aan

een lhanderlaar had verhoclht. O, die woorden!
Tc,,m was met wijd r:tarende oo'gen' blijven

staan. Langzamerhand, toen hij hegreep wat zij

heiee,kend"", ztLt" hij o'p zijn stoel neer' en zonk

zijn hoofd op zijne rknieën'

-'()n'7s-lieve 
Heer zij on's genadirgl zeide

Chloe. Maar o, rhe't klinkt alsof het n'iet waar was'

Wat heeft hij Éedaan, dat meester lhem verlcoo-

pen zou?
Hil ih*"ç, niets gdaan, daar is thet niet om'

Mees'trer wiilde niet verkoopen' en rrle\rrouw' zij i's

alti'jd goed. Ik hoorde haar voor ons spre'ken en

h.dà"nl Maar meester zeide haar dat het niet baten
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ko,n, dat hij bi:i dien man i,n schuld was, en dat
die man ,macht ovelhern rhad.

- 
Wel Tom, zeide Ohloe, waarom gaat gij

oo'k-niet) Wiit ge wachten tot ge wordt wegge-
bracht, waar z'ij de negers vermoorden met zwaar
werken en honger lijden ? Ik zou alt,ijd vee{ liever
willen sterven dan daarheen rgaan. Gi1' hebt nog
tijd. Ca met Eliza ,mee. Gij ,heht een vrijpas orn
overal heen te gaan. Kom, ,maak u klaar, en ik
zail uw goed lbijeenpakken.

Tom beurde zijn hoofd op, zag treurig rnaaï
bedaard in it ron'd, en zeide:'- 

- Neen, neen, ik €a niet. Laat Eliza gaan.
Voor haar is het goed. IIc wil de,man niet wezen,
om neen daartege,n te zeggen. Het is niet natuur-
lij,k vo,or haar dat zij Lrlijven zou. rMaar gi,j hoort,
wat zij zegt. Als ik verl{,ocht moet worden, voor
mees'ters geluk, rlaat ik dan verkocht worden.
Mees'ter heeft mij aùti3'd gereed gevonden, en dat
zal hij altijd. Ik heh no,oit vertrouwen geschon-
den of mijn vrijpas tegen rmijn woord gehruiikt,
en dat zal ik n,immer. Het is tbeter dat ik heen ga,
dan dat aliles verkociht wordt. Meester is niet te
la]<en, Chloe, en lhij zal wel voor u zorger., en voor
de arme......

Hij zag naalhet ibed met de slapende kinderen
en nu zwee$ ftr'ij. Over den rug van zijn stoe[
leun'e'nde, hede,l<te hij zijn 'gezicht met zijne gro,o,te
t6

grove hand,en. Sni,kken deden den ,stoel heven,, en
groote tranen vielen tussdhen zijne vingers orp

den grond.

- 
En nu, zei E{iza, tb,ij de deur s'taande, i,k heb

mijn man pas van ,middag gezien en wist 't'oen
weini,g wat er ko,men zou. Zij hebben hem tot het
uiters,te gedreven, en hij zeide mij vandaag dat ihij
zou wegloopen. ilk zal heproeven om hem in Ca-
nada te vinden.

- 
Roep Brun,o hier ibi,n,nen, zeùd'e z,ij noE, en

doe de deur diclht. Hij moet n'iet met mij meeloo-
pen, het goede hees't.

En Eliza vluchtte heen.

ry.

Mi,jnrheer Srhe,lby en zijne vrouw <onden, na het
gesprek van den vori€en avond, niet s'poedflg tot
rust kornen. Het gevo,lg daarvan was, dât zij den
vo'lgenden rno'rgen wat later dan gewoonilii[< hle-
ven sllapen.

- 
Het verw,ondert mij waaro'm Eliza niet

komt, zeide rnevrouw Shellby, nadat zij versdher-
dene malen vruchteiloos aan haar sohel ilrad getrok'
,l<en.

Shelby stond v66r ziin s'piegel, bezig met
zijn sc'heerrmes aan te zetten; en juist toen werd
de deur geopend en kwarn een zwarte jongen
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binnen o,m zijn meester heet water te bren,gen.

- 
Andy, zei zijn meesteres, ga eens naar Elû-

za's deur, en zeg haar dat i'k a,l driemaal om haar
gebeld heb. Arrne zietl! voeÉde ziij er bij zich z'elVe

zuchtend bij.
Andy kwa'm spoedig terug met 'gro.ote oogen

van verbazin,g.

- 
O, ,mevrouw! Eliza's laden s'taan alle open,

en al thaar goed lii'g't overal in het rond, en ik ge-

loof dat zij de demr uit is.
Op hetzelfde oogenh'li'k begre,pen Sthelhy en

zijne vrouw heiden de waarlheid'

- 
Dan heeft zij 'het vermoed en is weggeloo-

pen, riep hij uit.

- Dat ge.loof iik ctok. God zij gedankt! zeide
mevrorrw S[relhy.

- 
Vrouw, Éij spreekt als eene zottin. Het zail

er inderdaad treelijl< voor m'ij ui'tzien a{s zij het
gedaan heeft. Haley zag dat ik er tegen was orrn

àat'kind te ver,koopen, en zatl nu denken dat i[<

oogluikend helb toeselaten hem uit den weg te
helpen. Dat raakt mijne eer! En daarmede snelde

hij de 'karner uit.
Omtrent een kwart'ier lang hoorde men dru'k

heen en weer lo'open en eene'rnenigte van uritroe-

pingen, afgewisseld met het openen en t'o'esilaan

,r"r, d"rrt.n. Men 'zag gezid'hten van allerlei ti'nten

en kileur hier en daar te voorsdhijn kornen' EÉgt
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persoon echter, de eenùge ciie eenig il,icht over de
zaalk lhad kunnen verspreiden, hield zicrh ge,heel
c,ti[.

Tante Cihloe namelij'i<, de eerst,e keukenmeid,
wier eens zoo vroorlijk gezicht donrker lbetro,kken
was, hleef zwijgend aan het gereedrnaù<en der
onubiijtlueschuiten, ais zag of hoorde zij niets van
het gewoel om zich heen.

Zeer s,poed,ig zaten een ,halrf dozijn kleine zwar-
'te jongens en rneisjes, als zooveel kraaien, op het
hek der veranda, atilen veria,ngende de eerste te
zijn, om de'n vree,mden meester zijn ,ongeluk aan
te lkondi'gen.

- 
Hij zal razend worden, dat geloof iù< vast,

zeide Andy.
f,oen Haley eindeiijk ge,iaarsd. en gespo,ord aan-

kwam, werd thij van alle kanten met de slechte
tijd;ing begroet.

Eindelijk ùiepen zij allen een eind weÉ, r,olden
over het verdorde gras en gilden, met de hielen in
de lucht sc'ho,p,pende, hunne pret uit.

-- Als ik die i<ie,i'ne duivels maar ,had ! prevelde
Haley tuss,chen zijne tanden.

- 
Maar gij 'hebt ze nog niet, zei Andy zege-

vierend, toen hij buiten gerhoor was, en tr,ok een
gelheele reeks van onhesdhr,ijfelijke gezicrhten ach-
ter den rug van den handelaar.

- 
Z.g een,s, Sheiby, <iat is een vreemd gevaù
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hier ! zeide iHailey, toe,n rhij vrijposrtig de v,oorka-
rnelbinnen trad. FIet s,cihijnt dat d'ie meid wegge-
loo,pen is rne't lhaar jonÉen.

-- J., ,mijrlheer; het srpijt mij te moeten zeg,
gen, da:t die jonge vrouw iets van de zaak moet
afgeluisterd of o,p eene andere manier vernomen
hehlben, en daar'dooï ûpge\l'onden in den nacht
met thaar kind ,is weggeioo,pen.

- Ik Èrad eene eeriijke man,ier van handeien
verwacrht, dat moet i'k ti:ekennen, ze,ide Haley.

- 
Mijnheer, antwoordde Srhelby, zich driftig

naar ihe,m o'mkeerende, wat moet ik uit dat ge-
zegde vers,taani Als iemand m,ijne eer in twijfel
trekt, he,b ik rnaar één antwoord voor Fre'm.

De handeilaar scheen hieydooi uit het veld ge-
s'lagen, en zeide o,p een wat iageren toon dat het
to,c'h hard voor iemand wa,s, als hij een goede k'oop
gedaan had zoo gefopt te worden.

Maar hij zcu Eliza wel inhalen, Ze zou naar
Canada vluchten, riat kcn ieder rbegrijpen...

- 
Eer ze aan de rivier de Ohio is, thehr ilk haar

en ,haar jongen terug, verzekerde ,Haley. Maar ge
moet me een ipaar s,laven meegeven.

Mijn'heer SÈrelhy was wel verplic'ht dai te d'oen.
Ë.en neger, Sarn gerheeten, moest met Andy den
handelaar vergezellen. Alllen zouden te paard rij-
den. Doch de paarden die in de weide liepen moes-
ten eerst opgevangen worden.
20

, " .- E t war vliu,g de paarden gehaaldl gebood
Haley aa,n Sarn.

-_-. 'O, mijnheer zaù eens zien, hoe ik dat kanl
verzekerde Sarn.

Maar dan fùuisterde hij tor Andy:
-- 'We 

zuiilen ,Eiiza tijd geven.
De paarden waren gauw gevangen. Haiey

sprong !n het zijne. Sain ki,ttelde ciat ,puard, ,on-
der <iat Haley het zag. Het diercc,hrok, deed een
wiiden srpïong,, wierrp zij,n meester op den gronri
en vluc,h,tte heen. Sam en Andy lieten d. .rrd.re
paarden ook los.

- 
A, mijnrheer, hebt ge u geen pijn gedaan?

vroeg Sam, 'Haley heipende om op te staan. Mijn-
heer, is uw paard zc,o wi[d ].- Leelijke kere,l, waarom he,bt ge de ibeesten
n'iet vast gehouden.

- Ik schrok zoo mijnheer...

- 
ZorÊ, dat ze hier dadetrijk weer zijn !

- J., mijnheer...
Sam en Andy {iepen de dieren na, Maar als ze

er dicht tbij waren, grepen ze opzette,lijk nis...
En de paarden rende,n n'og wiùde, ,ond.

Drie uren ver'iiepen, eer Sam en An,ciy met de
paarden terug keerden. Mevrouw Sheliby had alles
van uit ,haar vens,ter gezien, en ze verùreugde zicih
over diit tijdverlies. Ze bad tor G,od, <iat Hij El.za
en haar kind i,n veiliÉiheici zou breng,sp.
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Sam zat op een der paarden en hûeld dat van
den s,laventhandelaar bij den teugel.

- 
Hij is gevan'gen! rie'p Sam toi Halev. Als ik

er n,iet geweest was, zou het nooit gebeurd zijn.

- 
Gi,j, ibrorrnd,e Hal'ey, i,n nijd.ige [ui,m. Gij

bren'gt alrles in de war, Ieelijike neger.

-- 'Maar, mijnheer I anrtwoordde Sa,m 'orp een
to,on van diepe spijt. En ik lheb geloopen en ge-

draafd, dat thet zweet van mij neerdruipt.

- Zoo! ùrervatte Haley. Gij hebt mij drie uren
doen verlti'ezen met uwe gek'heid" Laten wij nu
voortmaken, zonder me,er zotternij.

- 
Wel , mijnheer, zeide Sam zeer ned'erig, ik

geloof, dat gij ons allen om hals wilt,helpen, pâar-
den en al. Mijnheeï za,l er ,nu toch ni,et aan den-
ken orn voor het eten af te riiden.lMijnrheers paard
moet afgewreven worden, zie maar, hoe het zich
hespat hee,ft; en 't ,rnijne lo,opt kreupel. Ik geiloof

no'o,it dat mevrouiw van on6 zal verg'en om zoo
heen te rijden. Wij zultle,n'Eliiza tocftr we,l vangen,
al wacihten wij wat.

,Mevrouw Sh:lby, die met groot genoegen dit
gesprek beluisterd had, tbesl,oot nu insgel,ijks trare
rol te spe'len. Zij irwa,m naar buiten en drong Ha-
ley om ,ter maaltijd teln-lijv€D, Zeg:gerd,e, dat de
keuken,meid alle mogelijkeihaast zou ma'ken.

Alùes overlegd hobbende, gin,g Haley, 'hoewel
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ni,et zeer goedscrhiks, naar de voorkamer, terwijl
Sam hem met eene on,uitsprekelijlc.e ;beteekenis in
zi5'n rollende oogen nalkedk, en vervollgens zeey
stiù de paarclen naar de staùwerf ibrac,ht.

- 
Hdbt gij 'hem gezi'en, Andy, heht gij hem

gezien) zeirde Sam, to,en z,i,j veili,g achter de schuur
gekomen waren e,n de paanden hadden vastgebon'
den. O, wat is ,hij woedend, de schelrn ! Maar ihij
he'eft,Eliza en den lieven Harry nog nie,t. iHa, Sairn
helpt ,Elriza... lEn mevrouw is tevreden over ons.

:Mijnrheer Shelby ibegreep de ltist wel, ,hi'j lk,o,n er
niets tegen doen.

't Was twee uur in den namiddag, toen Haley
eindelij'k met Sarn en Andy {<o,n vert're'kken. Sarn
moest den weg wij,zen. Hij zorgde, dat ze nog eens
verdwaalden... en'hield zich,onnooze{...
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V.

Eliza was zenuwaclhtig van Tnms'hut wegge-
gaan, de lange baan op naar de Ohio'rivier. Als ze

die rivier over was, zou ze al veel veil,iger zijn.
Maar het was een veïre tocht. Eliza droeÉ Harryi'n
rhaar armen. lDe liefde gaf 'haar ongewone lçms'ht'

_ Moeder, il< behoef niet wakker te iblijven,

niet lvaar? vroeg rhet kind.
_ ,\ssn, mijn lieveling; slaap maar!

- 
ffip2" moeder, als ik ga sùapen, zult gij hem

mij niet iaten krijgen?

- 
Neen, zoo he'ipe mij God! antwoordde de

moeder.

- Gij weet dat zeker, niet waar, m'oeder?

- J., lieveling!
En het knaapje liet zijn vermoeid rhoofd op ha'

ren scho,uder zakken en viel in slaap. Hoe scheen

de aanraking van die armpjes, ,hoe sciheen de zach'
te ademhaling die haar in den hals lblies, vuur en

krach,t aan haar beweging te geven!
Elliza snetde gejaagd voort do'or den nacht'

Toen rhet ochtend werd en er 'mernschen en wagens
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versdhenen, rno,est ze rustiÉer schijnen. AnderS
lbegreep men, dat ze een vlu,chtende slavin was.
lEn overa'i: dootlden er ikerels,, die wegllioo,pende
slaven aanhielden om ze tegen een goede beloo-
ning terug te ibrensen. rHarry was t,hans wakker
en trippelde naast moede,r voort. Elizalhad in haar
pakje een ,kleinen vo,orraad van koekjes en a,ppe-
len, welken zij gebruikte om haar kind meer spoed
te doen maken. Dirkwijis liet zij een ap'pel een
ei,nd voo'ruitrollen, en dan 'liep de kleine uit alle
madht om hem te krijgen. Deze iis,t, d'ikwijùs her-
rhaa,id, brac,ht hen menige ,halve mijl ver.

Na een poo,s ,kwamen zij aan een dichtrboschje,
waardoor eene heldere beek murme,lde. Daar het
klnd over 'honger en dorst klaagde, klo,m rEliza

achter een groo'te rots, die then voor vooribijgan-
gers o,p den wed verborg. Ze gaf Harry eten u,it
;haar pakje. Het ;knaapje was verwonderd en be-
droefd da't zij n,ie,t eten kon, en toen hij, zijne
arrnpjes omrharen ,hals diaande, haar een stu'k van
zijn'koekje in den mond poogde te steken was ze
zeer ontroerd.

- 
Neen, :Harry, moeder kan niet eten tot gij

veilig zijt. Wilj moeten r,oort... voort tot wij aan
de r,ivier rk,o,men, zei ze.

Een uur v66r het ondergaa'n der zon kwan zij
aan de rivier, vermoeid en met pijn,lijke voeten,
marr nog krachtig van hart. Haar eers'te iblik was
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op den etroorn. 't Tlas FeLrirari, de rivier was gê-
zvrol'len en om,s,tuiim,ig; gro,o,te brotcken ijs dreven
heen en weer op h"i troebele water. Eliza s,tond
voor een oogenblik dezen onguns,tiigen staat van
zaken aan te zien, Ze lbegreep dat de veerho,o,t
moeirlijk zou overs,teken. Ze Eing in een herherg
op den oever om eenige naivraag te doen.

De waard,in, die tbij het vuur bezi,g was met ko-
ken en braden, keerde zicih rmet eene vork in de
hand ,orn, toen Eiiza's zachte stem ,haar in dat
werk stoorde.

- 
Wat is er? vroeg ze.

- 
Is er tege,nwoordig geern veerscrhuit of boot

om ie,mand over te zetten] vroeg tEliza.

- 
Wel neen, antwoordde de vrouw. Al de

boot,en heibben opgehcuden met varen.
Eliaa's hilik van scrhrik en teleurstelting tr,of de

vrouw, en zij zeide vragend:

- 
Miss,cthien moest gij zelf ,over) Iemand zi,ek?

Gij schijn z'oo angstiÉ te zij,n.

- 
Ik heb een 'kind da't rheel gevaar,lijtk ziek is,

anrl'rmoordd:e Eliza. Ik wist er nriets van voor gister-
avon'd, en ben vandaag een hedl eind Éegaan, ,in de

'hoop om n'og aan ùret veer te komen.
.'* 'Wdl, da,t is onge,lu,kkig, zeide d,e vro,uw,

wienmoederlijk gevoelterstond ontwaakte. Ik heb
waarllijk met u te doen. Sa,lomo,nl riep zij uirt
het venster naâr een achtergehouwtje.
26

Een man met een led,eren sCho,otsvel en zoer
imorsirge handen krnram aan de deur.

- 
Zug eens, hernam de vrouw, gaat die kuiper

van avond die vaten niet overhrengen?

- 
Hij zeide dat hil ,1t.t proheeren z,ou, als het

rnaar eenigszi,ns te wage,n was, an'two'o,rdde Sa-
lomo,n.

- 
tEr is een rnan ,hier, die van avond met een,ig

goed over zo,u gaan, ais hij lhet durfde doen. Dat
is een lieve kliei,ne jonÉen, voegde de vrouw er
bij en bood ,Harry een lroekje aan.

Maar ,het ikind, gerheel afge,rnat, scihreide van
vermoeienis.

* Arme kleine! lHij is hetilo,open n,iet gewend,
en ik heh hern zoo gehaast, zeide lEl,iza.

-- V/e[, hreng hem thier, zeide die vrou\ /, een

l<a,mertje 'open,ende waari'n 'een goed ibed sitond.
Eliza legde rhe,t vermoeide kind daarop neer,e'n

rhield zijne rhandjes in de jhare, tot Frij in sùaap was.
Ze keek door het raam naar het willd drijvend

ijs. Ze moes't nu wachten. Misschien lçon ze s,traks
over... Maar als dat niet lukte wat dan) Zoo zat
Eliza ongerust bij haar l'ievefiing. Ze bad vurig om
hu,lrp. Een uur ginig vooribij. Waa'r z'ouden haar
vervolgers zijn? E'n wanneer kwam de man', d;ie

beproeven willde vaten over die rivier te hren'gen...
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Ha'ley e,n de n,egers bereirkten nu ook de rivier.
Sam reed vooraan... Eensklaps bemerkte hij Eliza
v66r het raam, al schemerde het. Hij guf 

""r,sdhreeuw, orn haar te waarschuwen. dliz. keek
op. O, wat scihro,k ze. Daar was d,ie Haley om haar
kindl Ze_greep Harry en stormde do,or een zijdeur
buiten. Elliza vloog de trap af naar den waterkant.
Haley zag haar, toen zij acrhter den hooge" Lu"t
verdween. Vlug wier,p hij zicÈr van zijn p..rd, .r,
Sam- en Andy te ihulp roepende, ze,tte hij haar na,
gelijk een hond een s,tulc wild. Eliza vlucthtte. In
da,t ocgenfblilk schenen hare voeten den grond nau-
welij,ks te raken. Ac'hter haar kwam Haley. Met
eene kracrht hegaafd, we,lke God alù'een aan wan.
hopi,gen geeft, deed Elira een geweldigen sprong,
die haar over de opene stroo,k water lurrg" d"r,
oever op ihet ijs braciht" 'Hailey, Sam en Andy uit-
ten een schreeuw en staken de'handen otp, toen zijr
het waa€stuk zagen. Ze schroikken er van.

De groote, groene ijsrchots kanteld,e en kraakte
toen Eliza eï op neerkwa,m. LMet nog een wilder
kreet sprong zij op een andere, al verder en ver-
der, strui'kelende, springende, glijdende en weder
o,pvliegendre. Hare scfrroenen bleven stetken, har.e
kous,en werden haar van de voeten gere,ten. Haar
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hl'oed teekende e;lken voe,tstap. Maar zij zag niets,
voelde niets, totdat zij flauw, als in een droorn,
den alrderen oever ondersCheidde en een man zag,
die haar de ,hand reikte om ,haar te ihel,pen.

Eliza was gered. Haiey durf.de haar niet te vol-
gen. En de man voor de lb,oot lawam niet.

-- Ze spro,ng, als een wi,lde kat ! zei de s,laven_
'handelaar.

. -- \Vei, sprak Sam, zijn hoofd krahbende, ik
ll,r""dat Mrjnrheer,het ons niet kwalijk ,"*"r, ,ul,
als wij dien weg niret pro6.eren. ik gel,oof niet dat
ik er rnoed gen,oeg toe heb. E" Sam l,i,et een s,chor
gelac,h ho,oren.

--_ Laclht gij nog) snauwde Haley.

- 
O, mees,ter, ik kon het niet laten, antwo,ord-

je Sam en gaf zijne lang sesmoorde opgewonden-
heid lucht. Zij maakre zulk *.., *orJolijtke ver-
tooning, daar wi,ppende en springende over dat
krakende ijs. En het hooren ", 

.rrurr, Flomp, krik,
lrrak, pl'is, plas I He, wat ging dat I En S.* 

"r,Andy iaclhten dat ,hun tranen over de wangen rol-
den.

- 
I'k zal u wel ;";rd:rs leeren laohe,n, ra;.sde de

'handelaar en sloeg naar hen met zijn karwats.
Be:den hukten, liepen den oever o,p. en waren

t,: paard eer hij hen berrikte.

- 
f -ilen avoni, n:ees,ter, zeide Sam zeer
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ernstirg. rlù< Éeùoof, i,rt g" o'ns niet **.r ,roodig
hebt. We gaan naar huis.

Ze reden,terug. N'le.r.ouw Shelby was diep ont-
roerd, toen ze aiiles 'hoord.e. Ze danlkte God, dât'Eliza met rhaar kind in veiiligheid was,

Eliaa werd do,or vriende,lijke mens,chen in hurs
genomen. Deze hieipen haar voort ,naar Canat-{,a.
Daar waren de slaven vrij. Ook George hereikte
dit land en vond Eliza en haar kind terug. En nu
waren ze samen vrij en geluklkig.

De arrne Tom moest rnet Haley mee. We ,,heb-

'ben dat ,in een ander hoekje verterld.
De slavenha'ndel hestaat n'iôt meer. iHet r,oerend

boek: << De Hut van Oorn Tom >), door {Hernriette
Beecrher Stowe, heeft veei geho,lpen om aan die
scrhande'lijke toestanden een eind te maken. Uit
dat boeik hebhen we Eliza's viuoht naverteild.
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