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Der.d'è druk

OOM TOM.

lrSereh,Ër $to'wq ûevertcld ) ,

t,

Op hct landgoed van rnijnhccr Shelby in Kentucky'
côn $reek in Àmerika, stondtn yerscheidene hutten.
we.arin slavcn woonden, went toen' bestond nog d:
slavernij en kon eén rncester negers'tn negeri,nnen ko,o-

pen en verkoopcn als dicren.

In cen diE* hutten woonden Tom en zijn vrcuw
Chloe, met hun kinderen. Om zijn goedheid. zijn ver-
ltand €n zijn invloed op dê andere slaven rverd de rbrave

tregcr altijd <OaEn Torrr> gtnocnid.
Op -ôtn rFtbru.sri-avûnd, \rras het zeer levendig in de

hut. M.szec en Pet*, de kinderçn rnet hun kroezelkop-
pen, lagcn te stôeien op dcn vloer, Polly, een klein
me.icja ari te sd,iars nûot esn pop. Tante Chloe wâs.aan
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't',bladen,en bakken en"'Oom Torn kreeg les' Zijnt'ont'*

axwi1o", was George, de dertienjarige zoo'n van mijn-

iruo inaty, een vriendelijke knaap' die altijd rninzaam

*O *,tt**n omging en Yo(x ilom..groot€ vaeegr4q"

frrà. f"* hield een jriffel tusschen z-in gru'e vingers

un i..Luna" tefters. Dlt viel hem niet g€makkeliik' Hij

Tweette er van.
*J,onge hcer, berg nu d'cT boql 3naer op! sprak Chloe'

De koek is"al gaar en gs moet ze 'warm- et€n'

* Hâ" dai zzl.srna&enl' n'ntwqçr{$q George' Nie-

mand in de streak ka[r koeken bakken als gij t*nta

Chloe.--En 
G*rg" Shelby sm'u'lde van den ketelkoeil< met

nr", fij".'rùrine kgrst. Maar Modus ën Feter en zelfs

pJfy ir.g.o ook hûn dcel' Dikwijls werd George zoo

in d,e hut van oom Tom getracteerd' Hlj zat er oo&

-tff 
J.i:ffilid' kwemcn. er an{ere"negers s6' 1 ûegei''

ririnepi oulde'en Fngt, binnen'"rraht hetrw?s ('meep'

ting>zooalsde's'laven'datnoenden.'.Daû.zongg.E.i.ze
g;-;Ji.o*tig. licderen en Tom rcrtelde'vat'den Hç'.'

irut. *rrn !een' 'stravetnij bestond; docb "iedcf'gelijk en

zaiig w.as'
.d" ,l^r,." werden goed behan{eld";Mijnheet S'h4by"

\i.às een zachte meester"cn' ziin vrpriw-"'cb' rtCg betççe':

flleesteres: De knecbten :'en meidm werdetr' "er'' nooit 
"af-g.f*la, *rt ir, 't.Ttaiden'van'hst land'çcl gçbÇ[ids:

De negers en neg€rtnnen voeldcn €en grqotçn 'scbrik-'voon"

cla.t. Zuiclen, rvaar bun zwârte' rasg?noo{eo op"db''[trr''':
*"4

loen- en suikerplantage's moesten zwo€gen. In 't Noor-
Jen heerschten lb,etere'toestan,den.

Toch was ook hier bij deze negers natuurlij'k een

verlangen naar vrij'heid.
Na de meeting keerde ieder naar zijn eigen hut terug,

George begaf zieh naar de groote woning zijner ouders'

Zijn vader zei hem, dat trij den volgend?n morgen mee

mochrt naar een naburig landgoed.

Oom fom er tâflrt€ Chloe lagen al eenige uren in
de ru,st, toen er op de deur geklopg werd. Verbaasd be'
merktsn ze Eliz.a, de kamermeid van fllevrouw Sheiby.

- 
Ik loop weg met mijn kind. zei Eliza. Meester

heeft mijn kind verkocht. Ik hoorde vanavond mgester

aan mevrouw vertellen, dat hij mijn H:,rrry en ook u.

oom. 'lqm, aan een handelaar beeft verkocht.
Tante Chloe wilde, dat haar man ook zou viuchten.

Maar Tom weigerde. Hij hoorde van Eliza, dat mijn-
heer Shelby hern varkocht had, om schulden te tbetalen.

- 
Àls ik weg loop, breng ik rneester in mo'eite, zei

hij. Dat ,wil ik niet. Het is beter. dat ik heen ga, dan

da.t hier alles verkocht wordit en meester erl mcvrouw
cn de jonge heer arrn worden.".. Meès,ter is nier te la-
ken" Chloe, hig zal wel voor u zorgen en voor d'e arme...

Maar Tom kon den zin nier eindigen... Hij keek

naar de slapende kinderen, van wie hij gescheiden zou
worden"... en hij brak in tranen uit...

Eliza vluchtrte heen, maar T,om bleef.., En ja, het
was w,aar.... Mijnheer Shelby had groote verliezen ge-
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leden en zi.jn ltouwen Teiiït, zi.jn besten sl*af, :an ],Ia",
ley, ecn ongcvoeligex hrndslaar verkocht.

T'om en Chioe siiepen dien nacht niet nregr" rl;rr
liurr,t ge rvel deriken.." Nog hoopten zc dat Eliza, rnis;
verstirâtl had,,. Ëindelijk werd het dag. Ieder ging' :e,4rn:r

aijn rverk. Maar al spoedig was de plaats in 'beroering.
Haley, de'slavenhandelaar kwam orn zijn levende rvaar.

Hij vernam, dat Eliza de vlucht genomen had. En
alle ntgcts en negerinnen hoorden met o,ntzerrring dar
ook Tom verkochr was,

'Tdcv.o,r* Shelby trad in de hut. 7e was doodsbleek.
Tante Chloe ze'tte norsch een stoel voor haar bij tafel...
Mevrouw brak in tranen uit.

* * Niet weenen, mevrouw.... niet weenen, zei Tom.,
Tante Chloe begon ook te schreien en eenige stonden

Iroordt men niets dan gesnik,

-*- O, Tom ik kon er niets aan doen! zei mevrouw
dan, Het is gebeurd, zonder dat ik het, wist. Toen ik
iret lro'orde was het te laat. En ik kan u nu niet hclpen,

' ,Gaf ik u geld, Haley zou het u afnemen. Maar voot
6.od beloof ik te sparen, zooveel' ik kan, uw spoor te
vollen en u vrij te koopen zoodra ik het geld hezir...

pn Tor4 en Chloe voelden, hoe mevrouw Sheltrv

.liep ,met'hen ,rnee voelde. De kin'deren sliepen nog. Toen
ze wakker .werden, .lva$ ,mevronw terug naar huis' Mo-
zss en Peter atefl, en gi.ngen spelen, De ouders kondcn

hun het vreeselijk nisuws nog niet r,reedbelen.

rnaakte nu de kleederen voor haar man gcrcrd en pakte

"*-b-

' 2e' in ?en ko,f,fer. 
?, 

.1 veel rranen op vielen, ùegr:ijprmen. Tom r(oosrre en bemoediga- ,iin vrouw,".
M,aar Haley kwam hem halei....
-,-- Kom, aeger, zijt gil gereecll vroeg hij,Ton narn afscbeid 

"r" ";;" urnu*. Hij hielcl zichgoed.
*-God zal met ons zijn, zei hrj.
De kinderen kw

tegen zich; 
ramen aangeloopen' Tom d'rukte ze

-* Kom, neger, hét is tijd ! hernam Haley.De andere slaven sronden dur. oJ, keken medelij-clend naar 'I-om en kwaad .r".. a.n'hand,elaar, Me-vrouw Shelby verscheen. Ze sprak stil met Haley. Haarman was met George u,eggereden om het ,..u.ig u..-trek te ontvluchten want hij was er tocb door ontdaan.Mevro,uw reikte Tom ae nana .n"tr..inn.rcle herc:ran hare belofte.
-'- O, wat spijr,her mij, d.rr de jonge beer Georgr

î:;:n"t, 
is. Doe hern rrrijn ltrfd.rJil; sroeren, sprak

^ 
Hlley wercl ongeduldig, Tom moest

De handerar. t,orià. een kerting _r, ,*:I.i"r..'rl5iT_
schijn en deed clie Tom ran de voeren.'- Dar is geheel onnoodig, zei mev16uç,,*. Een is al gevluchn .n lk hub voo, Tom veel gelrlberaald, anrwoordde de ongevoelig. ntr".Hij grecp her leidsel .n a. *ugni 

".rr.r,,. 
.loru 

wuil ,0.. n:t eens. zag in een fl,oeos va-n rranen zijn vrouw erschreiende kinderen, zijn bedrukr. *.",.1f.".".
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Wat verder bieef de icar voôr een smidse tt"an. Éi"i.v
L]

ging naar bin,nen met een paar handboeien en zei tot
den smid:

-- Deze zijn wat te klein voor den neger, Maak ze

wat wijder.

- 
Is dat Tom van mijnheer Shelby? Hij is toch

n,iet verkocht! riep de smidl uit. 
:,

-- Jawel!...

- 
f{ss kon Shelhy dat doen! Maar het is onnoo-

clig hem te boeien, Hij is zoo rrouw.,..

,- Ju, ja, dat kennen we Dronkelappen geven er

niet om, waar m€n ze brengt, maar die brave 4egers
loopen weg als ze kunnen.

Tom zat treurig op den wagen. Eensklaps hoorde
hij hoefgetrappel. Een paard stormdb nader. En George
sprong uit '.t zadel, kwam op den \yagen sloeg Tom
de armen'o,m den hals.

- 
O, het is een srhande! riep George ui6 Daarvoor

moest ik weg. Maar ik hoorde het ginder op het land-
goed van Lincoln. En ik ben u nagereden!

-= O, het doet mij goed u nog eens te zien, sprak
Tom ontroerd.

George zag de ketens om de voeten.
Durft die vent da,t! hernam hij. Ik zal hem een gar

rn z-ijn kop slaan.

-* Neen, dbt zult ge niet, en ge moet zoo harql nier
spreken. Het zou mij niet helpen als hij kwaad werd
gemaakt.

-8-

-- Welnu, ik zal het laten om uwent\Àril. Maat als

ik' er aan denk is he1 geen, schande? Ziebier oom Tom"
zeide hij zacht , terwij bij zorg d,ro'eg om zich met zij-
rien rug naar den winkel te keeren, hier breng ik u mijn
dollar.

O, ik mag dien niet aann€men, zeiTom ontroerd.

- 
Mear gij moet hem aannemen, hcrnam George.

Ik heb er een gaa,tj'e in gemaakt en e€n ko,ordje door
gedâan, zoodlat hij om uw hals kan hangen en verbor-
gen lb,lijven; anders zou die gemàene schavuit lrem u

afnemen. Ik moet zeggein, Tom, ik zou hem gaarne derr

huid vol scheltdcn. Dat zou mij goed doen.
' Neen, d'oe dat niet, jonge heer George; went ber

zou mij geen goed doen.
Welnu, dan zal ik het niet, om uwentwil, zei

Creorge, en bij dieed Tom haasrig het koordje mer den
,lollar om den hals. Knoop er uw jas over dicht, en

bewaa'f hem,' ên bod,enk telkens als gij hem ziet. dat ik
u eens zal komen terughalen. Tante Chloe en ik heb,
tren dalro,ver gesproken. O, vader h,eeft slecht gehan-
deld.

-- Q, jongeheer George.'gij moogt zoo nier vân urv
vader sprekert !

' Nu ik meen geen kwaad:, Tom.
Maar'gij moet een brave goede jongen zijn. en

bedienken hoeveel harten aan u gehecht zijn. Houd al-
tijd'uwe moeder in waarde. Neem de ' dwaze maniereâ
niet aan'van de jcngens, die denken dat zij te groot zijn
om naar hun moeder te luisreren. lk zal u lvat zeggsll,
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jongelreer George, De Hcere geel't velc goede dingen twes-

maal over: maar u\rre moeder geeft Hij u maar eèns'

Gij zult nooit zulk een vrouw vinden al woldt gij
ironderd jaar ouc1. Houd vçel van lraar en groei op om

haar een troosr te zijn, O, gij bebt een goed hart. Wees

i;rter een z;rchte ,neester als uw vader en blijf Christer,
als uw rnoeder.

Haley kwam n'eder aan de deur met de .boeien in
de hand.

-- Luister ecns. Mijnh eer, zei George. van dcn wa-
gen stÀppende. ik zal vader en moeder eens zeggen hoe
gi.i oom "I om bchlndclt. Gc mocst u schamen heel urv
leven te slijten nrct menscbcrr tc kor:pren en als honden
aan kettingerr te leggen.

---. Zoolang gij, groote ltri, menschen 'rvilt koopeu.
ben ik evengocd als gi.j- antu'oordde Haley. Het vcr*
koopen is nict erger dan het koopcn,

---- Ik zal geen van beiden doen, als ik cens eefl mân
ben, zei Gcorge.

---- Nu. gocden dag, oom Tcm, houd maar moedl
riep hij.

*-- Goeden dag. jongeheer George, antrvoordde Tom,
lrem mer liefde aanziende. God alrnachtig zegene ul Àch,
Kentuky heeft er niet veel zooals gijl zeide lrij uit de

tolheid van zijn harr, roen de bravc jongen uit zijn
rrogen verdween.

Hij bleef nog staren tot hij cle hoefolagen nier meer
hoorde, het laatste geluid, dar henr aan pijn oude wo-

-- l0 - -- 1l -_

:,ing herinnercie. Maai boven zijn hatt scheen een 1tr'Ar-

me plbk te blijven' waar de jeugdige handen dien kost-

t'aren dollar hadden geplaatst. Tom hief zijn hand op

en ditikte den clollar vast tegen zijn br:tst,

II.

Een sto,omboot voer op de rivier naar New-York.
''Iom zat' boven op belen 'katoen en las in den Bijbe,'
dien hij medegenomen had. Dat troostte hem. Àl ws-
ken was hij van huis weg.

Àan boo'rd bevonden zich verscheidene passagiers en

onder hen was een rijke man, mijnheer Clare, met zijn
zesjarig dochtertje Evangeline en hiar tante Orphelia.
'fante reisde mee orn het huisgezin van mijnbeer Clare

te ,besturen. want Evangeline's moeder was ziekelijk.
De tocht duurde verscheidene dagen. Eva, zooals Evan'
geline genoemd werd. drentelde ,overal rand' Ze was
'cen vriendelijk kind. Ze kwam ook bij Tom en maak'
te kennis met hem. En al gauw merkte ze dat Tom
prettig kon vertellen. Nu zat ze vecl bi.i hem, Ze ver-
nam, dat Torn vatr zijn vrouw en kin'deren weg wâs,

.._ Ik zal ean iemand verkocht worden, maar ik
weet niet aan wien, zei Torn.

- 
Ik zal aan papa vragen, dat hij u koopt en bij'

.rn's zult ge goed zijn, sprak Eva.



, Wat later moest de boot aanleggen om hout te la,
den.To,m ging een handje help,en. Eva stond roe rd

zien. Door een, schommeling der boot viel hei kind
plots in het water. Tom bedacht zich geen oogerrblik,
Dadelijk sprong hij, 1tor. na, Hij kon goed zwemmen,
greep Eva vast en reikte ze over aan de vele uitgestokeri
han'dren, Vlug wcrd Eva in een kajuit gebracht. Ze kwarm
dien dag nier meer naar buiten, Haar vader, die ziels-
veel van dit kind ihield, bleef hij bij Eva. Tom droog-
d,e zijn kleederen in de zo,n. Niemand dankte of prees,

rhem. Hij was maa( een slaaf.

Mrar Ev.r had haar zwarten vriend niet vergeten en
voor hem gesproken taefl ze na een weldoenden slaap
friscb ontwaakre. En den volgenden morg€n kochr mijn-
l,eer Clare, Tom van Harley. Hij ging mer Eva naar
Tom toe en zei:

-- K;jk me ecns ran. Ik ben uw nieuwe meester.
Eva zag blijde naar Tom op. Deze kreeg de rranerr

tn de oogen.

- 
God zegene u, meesrer sprak hij ontroertl.

_- Papa is zo,o'n brave man, ge zult bij ons zeer
goed zijn, fluisrerde Eva haar redder toe.

De boot kwam te Nieuw-Orleans aan en daar ,steeg

de familie in een koets. Torn zat op den rbok.

- 
God is goed vo,or mij, zei hij bij zich zelf. Ik

moet nier naar de plantage's. O, ze zullen thuis ook
blii zijn.

-t2-
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. Mijnheer Clare woonde op een prachtig landgoed.

HÛ fdÛ'vete'iliveni''Wlââr Tofti krédg nu eèn'<lef besre
' 
6ut'e#i' Uij'm,;oiit Ëïa vetg'ezal en''lls I ze' gin g wandelen
otlriia'tn''Eti'hij vas daattoe deftig grkleed in éen '2wart

if;t ;'iletub'oerd 
"àÀ dà's,'en' liij droeg'blinkende stlloe-

r'r,.di'"Èv:rt 
tu aà: vièti aali' læh zelf ' overgelaten. Haai moe -

der lag heele dageii''bp"eerf rùststoel, ltloeg 'altijd over
hoofdpijn en Eva mocht nooic lang bij haar âtten.

: ii"oi vdder 'wii vèôi uit'voor 2aken.'En tante Orphelir
bestuurde nu het huishouden zeer flink, doch hartèlijk

'wais'zË niéC

"; 
I r"gy'rl' hécûr'ità zith zêir:'a;ln 'Tom en ging 'heele dagèn

met haar wandelen. 7* zatEn uren aan het meer of in het
' btik.''Ëtt ;âan m"oest Tirm'ver.tellert:'Eva hoordé hem
zoo gaarne tiïer de gewijdi,: geschiedenis sprekçn, en"ôver

:àtn Heiirel. Iii':truiS'leeide ze daawài niers. Naar school
ging ze nîet, Ze was zwak. Latet zou /e een eigen on-

' iluiwij,zèiés ktijgeri, had' vader {usgd,I lûijnHær Clard'ufes"iæt tevràdei oVer Toni: Hij
tsihre*f eeii bri€f naar"'inijnheer Sbelu*y en Tom onrvirrg
nieuws van huis, Âllen waren daar zeer blij."dat Totn
ôp een'goede:plaats wrs terecht gekomen. George meld-
'Tè, "dât''tij'met 'moeder flink spaarcle om Tci,m terug
rd ;kodË'eh,'

:''"'iZc,a 'i;erliepdir 'twee'.1àien en I om was bij'mijnheer
;Claràt'âoô;;Éêluftkigrals eerr slaaf kan zijn. Mecstal zag

'I'ii?n bem]ïireeËvà, Flei'kind :bleef veel'van den goâden
riw atiirr' riran liouddir



Hct was eçn beere Zamer gÊwcrst, w4arin veql rtrn
scben door koorrs ziek werden. Osk Eva was ztrr vri..
z:wakt. En al ging zq nu ne den Zomer wcer uit, $e:-
sttld. was ze toch niet. Âls ze eeÂ rind gcwrndcld had
moesf ze rusten. En soms l1g ze ur{n op e?n $sfs cn

l.iet ze Tem van den Hemel vertrl,lcn.
Eens zei ze:
**- Tom ik zal spo,edig naar dcn Hemel gran, "dar

vocl ik wel.
Tom had bemerkt. dar Eva stercls zwalrker werd err

clit aan harr vader gezrgd, Elken dag kwarn dc $esrr
<lokrer uit de st.rd.

Op een Zondagavond zat Eva op cle kniriia vtn hâir
vat{er. Moed€r was rnet hoofdpijn uaar grd...

-*.Eva. nu voelr ge u rûcb veel beter" hél vrotg
rni.jnheer Cl.rre.

-.- Neen, papa, ik zal nier lang meft leven, wanr
ik ga naar den Hemel, flr,risærdr ze. Ë,n later zult gr
daar bij mij komen, en mama ook.... en Tom".. O, dic
erme Torn !

- 
Waarom ztgt ge dat. Eva. Tom is hier toçh goed !

.--- Ma.rr hi.j lreeft vrorrw en kinderen en houdt vcel
van hen. ô, pap.r, her is ror-h erg dat zorrveÊl mcn-
schen slrven zijn..,. Hier in de buu.rt wænr een slavin
die ægelijk m.er haar dochter verkocbt wtrd aan vcr.
schillende meesters. En de dschtrr uro€st ve.r vrn hicr.
Dc moeder schreir nog elken dag om ,baar. Dat zou toah
niet mogen bestaan.

--" I 4 .--

--* Papa, htloof me, drt ge "l'om znlt vrij maken etr

nrar zijn vl'ollw en kindérên zult laten gaan, ale iit
hitr niet meer ben.

*-- Ik wil u allés beloven, lieveling, mâar gc rnoost
;loo niet sprekên. Gi rvordt n'e}'betèr....

-- Nëeri,r:pap:....
En Eva rfrigbû tc sclireicn-

-- Ge . m9dg. u zoo bang niet make n, zei mijnhee r

Cl'are ontrsôrd:
O, papd ik ben niet bang. am te sterven, $'ent

rlr ga n.aêr ilcS Ftremel. Tom hceft èr zoveel Yaù rner-

r'tld... Maai ili zou u'illôn dat we rllen tc samcn gin-
gËn.

-*- Lief kindje. ik hoop. dat ge hirstelt.... Ik kan u

ruiêr mirsén. 
"p.ak 

dé rrader en intrig knste hij zijn Evr

Maar mijnhter Ciare zag u'el. hoe Eva steéds ach'
tern'ir gin:f. Eù ne eenigc u'eken lag hee kind eltijd re

ilcii.... Tom rnoest véèl bij hrar zitten en vertéllen ét
oa:li zirrgcn. Tonr had een scho.one stern en zong mef
ot"er,tulgitrg,; Ën dan lag Eva he'm aan tè kijken, met

hr,er liEve oogtn dic echtÊr grootelschèncn te worden.
omdat hèt mobi gezichtje steeds vermagerde en kleinrr
rvcrd. .,:

Op een middeg vrorg Eve. dat alle knechten en rnêi-
dtn fri dc karnèr mschten komrn. En tante Orphelie
nfirest voér icdtr dêr zsrarten een-: krul van hrri gouden
'ldlckot rfrnild,en. Eva gaf .ren elk zoo'n krul cn uprrk
çcn vriônde'lij,k woord.

.." t5 ..='-



Mijnheer Clare haalde zijn v{ouw.
*-,*.E.va.is stervend, zei bij, En schreiencl ging moe-

der mee,

To1n, kwam met den dokter. En de bedienden. sche-

nen het ook te merken, wat er gebeurde, en verearneldeo
rich bij de deur.. De dokter keek als de anderen.... Hij
kon niets meer doen.

Mijnheer Clare beefde van onuoering.
,,'.-:. O, als ze nog eens spr.ak zei hij, En hij zei in

haar, sorl <<Eva, lieveling!>
De groote, blauwe oogen openden zich.. Een glim. ,

lach verhelderde het geztchtje, Eva po,ogde zich op te
bef-fen,

.--'_ Kent g€ m€, Eva? vroeg haar vader. :.

- 
Lieve,... pape.... murmelde het kind en stak haar

armen nog uit..Maar de armen zonken weer nreer... Eva
snakte naar adem, ze kreeg het benauwd. l

- 
O, dat is vreeselijk, snikte mijnheer Clare en in

zijn smart greep hij de hand van Tom.,r. En, Torn keek
opwaarts, terwijl db tranen over zijn wangen rolden.

- 
Bid, dat dit kort mag druren, zei mijnheer Cla,re.

.'- O, God zij gedankt.... het is over, meester, sprak
Tom.

De benauwdheid was voorbij. Eva lag, stil met de
oogen wijd open als starend in de verte.

.-. , O, zeg ans, wat. àet. ge, lieve Eva? vroeg haar.
vader.

- 
O, zoo schoon,,,, zoo schoon....! fluisterdre ze..:

Haar gelaat glansde van vreugde..,.
^17_



- Dé Hemelpoort gâat opcll' zei T'om zachl:"',

Eva was gestorven"'.. En wat latcr lag ze te middÉn

van trloemen..,. Tom zat in cle andcre kanrer en tto'osr-

zijn heer. Dat dccd cle slaaf.,'. En de rijke' mathtige

meester luisterdc naar hem",,

Eva was bcgraven. En mijnheer Clare liep als verla-

ten op ddn hof. Dikwijls riep hij Tom en sptak mer

!rem. En zekeren dag zei hij:
--- Evr heeft me gevr;ragd u vrij te,laten- Il zal cl':

papieren volgens de wet ir.r ord'e laten nlakeu. En ortûr

(:enige weken kunt ge n.t;lr uw \rrouw en kinderen in
Kentucky terug keeren

FIoe verheugd was Tonr I Hi.j zou spocclig cen vrij
rrran zi.jn.

Om verstrooiïng te zoeken ging rnijnheer 'elare dan

drukke zaken doen. Op een avond trad hij een koffie'
huis binnen. om er een avondblad tc lezen. Er ontstonrl
twist tusschen twee manncn die te veel gedronken had.-'

drcn.Ze trokken het mes, Mijnheer Clare en eenige an-
deren sprongen op om hen te scheiden. Plots zonk mijn-
heer Clare neer. Een der bedronkcn kerels kwaa'd om-
<i.rt hij achteruit gedreven werd. had mijnhcer Clar.,
rnet zijn mes in de zijde gesrorken. Men b,racht den ge-

wonde naar zijn huis. Tom snelde om den dokter, diq

rle wonde verbo.nd.

- 
l8 **-

*- rl{ij is geheel ernstig, er moer volkonren rust zijn
sprak hij.

lfom waakte d,ien nachr"". Mijnheer Clare kwam nog
cven bij bewustzijn. Hij was veel erger dan men dachr
en zelfs de dokter bemerkt had,..,

.-"* Tom".. b{:ste-.. jo,ngen... ik ga... naar.". Eva...
murmelde hij.

Tom ging mevrouw en jufvrouw Orphelia roepen...
Maar mijnheer Cllre srierf eenige stonden later...,

Mevrouw Clare zorgde voor een drftige begrafenis,
7e sloot zich dan eenige dagen op. Ze zei, dat ze ziek
rvas" Een van haar broers kwam over om de zaken re

legelen. En er werd beslo,ten dat alles verkochr zou wor-
den. En dan wilde mevro,uw Clare naar het lan,<lgoeJ
van ,lraar vader terug keeren.

Âlles rùsest verkocht worden. En tor clit -rlles behoor-
clen ook de slrvcn die wanhopig keken.

Torn hoor,cl,e natuurlijk ook van dit phn en zochr
jufvrouw Orphelia op.

-* Meester hadi me beloofd, dat ik vrij zou worden.
zei lrij, en zorgde voo,r de papieren.... Ik mochr na,rr
nrijn vrouw en kinderen rerug keeren. Wilt ge daarover
eens nr et rn ev'rou w sip.reken , juf vro,u n, ?

- -- Zeker To'rn, wil ik dr1 eloen, nraar ik lr.rrr u wei-
r.ig hoop geven. Mevrouw is niet zooals mi.jnheer was"

Dit wist Tom ook. Nooit hacl hij van mevrouw een
vriendelijk woord geh,oord.

Jufvrouw Orphelia zochr mevrouw Clare in haar ka-
nier op en vertelde, wat Tolm gevraagd had.

-.- ls -*



,.-,Tom vrij laten, ik tiÊflk.er niet aa'n! antwoorddc
mevrouril Clare. Hij zal bij de verkoo'ping hèt ,meesi

:opbrengen,r

', Maarhij-verlangt zoa îaal. zijn.vrouw en kin-
eleren. , ;

* Och; kom, wat voelt een neger daarvanl

-- Uw man zorgde al voor de papieren van zijn be-

vri.fding.

-_ V/el dan ben ik tevreden, dat die papieren niEt in
e'rde,zijn, hernam de dame... bard en wreed. , '

* flss was op het verlang€n van de lieve Evâ, Ge
: we€t w€I, hoeveel ze vafl Tom hield. En in haer 'laat-

ste dagen kreeg ze van haar papa de belofte, dat Tom
zou vrij worden.

--- Moet ge me nu weer bedroefd maken door ne
aan Eva'te lrerinneren? Ge hebr nooit medelijden met mij ,

ik krijg weer hoofdpijn... Moei u ni,et met Todr en laas

me.toch alleen, kloeg mevrouw Clare.

Àrme Tom! Hij was zoo dicht bij de vrijheid ge-

weest;.. En nu! Na eenige dagen werd hij met db andere

slaven en slavinnen naar de verkoopzaal gebrachr. Een
grove man. greep Tom bij de kin en rrok zijn mond
open, om zijn tanden te bekijken. Hij liet Tom zijn
rlrourv opstroopen om zijn spieren te betasten.'Hij deed

hem stappen en-springen, om na te gaan of er nie s.aan
,rijn beenen scheelde. Hij vroeg ,waar Tom groor ge-

bracht was en wat hij z.ooal gedaan had. "Toerr begon
het loverr en bieden, Legree, de ruwe man, die et zaer

'ongunstig uitzag, kocht Tom en andere slaven, die op
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cetr katoenplantage zouden moeteri werken. ÈIij leidda

ze naar een boot.

- 
Kijk me eens aanl zei hij. Hij stak zijri.rechter-

vuist uit. Deze is zoo sterk als een hamer vervolgde' hij.
Weel ge hoe mijn vuist zoo geworden is? Door n€ge{s

te slâan. Ge zijt verwittigd. Zorg Clat ge me stipt ge-

hoorzaamt !

Dat was geen prettige kennis.making. Tom had zijn
koffer met kleeren meegenomen. Hij stond daar no6
mer 6en schoo,n zwart pak dat hij in Clare's huis gedra.

gen bad, Legree bracht hem een oud stel kleeren. :

-- Trek deze aen, die zijn wel genoeg voor een ncger,

rprak hij.
Dan verkocht hij alles, wat in Toms ko,ffer zat, aaft

de matrozen en stak het geld h zijn zak.

III.

. Tom en de andere slaven kw;rmen aân cen vervallen
huis, dat in een haveloozen verwil'derden hof srond.
Dat was de woning van Legree. En in den omrek lagen
cle uitgesffekte katoenvelden.

Drie woeste honden kwamen blaffend Legree tege .

mo€t, ze werden met mo€ite ,bedwongen door twee groo-
re slaven, die er zoo ongunstig uitzagen als Legree zelf .

- 
Die honden bijten u dood, als ge ooit tracht re
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r,iuclrten, zei Legree [ot Torn en zi.in makkers. Ze zijn
er op gedresseerd. Dus pas opl

De rrvee groote sl.rven Sambo en Quimbo, warèn de'

apperknechten en hadden van Legree diens wrcedheid
cn slechtheid geleerd. Ze mishantlelden de slrven en sl.r-

vinnen, rls deze naar hun zin nicr genorg rverkren.

Het was avond r'n Tom en zijn gezellen werclen na;rr

cen zijgebouw gebracht, slechter dan een stal. D,rar moes-

tin de slaven slapen op stroo.

Tom was innig bedroefd. Hii dacht aan zijn hut in
Kentucky en aan het vriendcli.ik huis v.rn mijnheer Cla-
re. O, wat een, verschil hier.

Sam'bo brrcht het voedsel, slecht brood en een kan
water.

Torn wls vcrmoeid cn sliep toch in. Hij droonrdc v.rn

i.:- v:r. Mrrr 's morgens wercl hi.j ruw gervekt. N: wee.'

r, ln ber slecht brood gegcten te bebtren, lnoesten clc sla-
ven niar het velcl, ourr katoen te plukken.

's Avonds werd ieders oogst gewogen cloor Sambo
cn Quimbo. Legree stond er bij. Een der vrouu'en, die

er ztvak uirzag, had te weinig ingebr,rchr. En nu z,rr,l

Tom iets vreeselijks.

- l"uie heks I ricp I"cgree. $/eer urv gewicht 4iet !

- O. mces:1 cr iL l;cn zieh I ..;i.rrrrelrlc tlr- shvin.
-- Lui zijt ge! Ma.rr rvachtl
Legrec had een zweep in de h;rnd cn onbarmlrarrig

sloeg bij de zwrkke. weerlooze vrouw clie vcrvaarlijk
l:uilde.

Tom greep den lri;r;rrd bij den arm,
)1

.\
,.f ".!.iiaF

'.:f"' t,4

'.1','
'-Yj -'&tè
L'.t'=:!]t

,;r
b,.-

,- ;.-.Æ:
Ht.i tnisbandelde baar onbarmhartig..
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* f4sssls;, do. dut niet! smeeicte hij. 
r

Legree keek hem aan als een beest. Hij gaf Tom ook

een klap mx zijn zweep.

- 
|r{sgs1 moei u nooit met mijn zaken,! snauwde

hij. Pas op dat gij het nog waagt das zal ik u leeren

zwijgen.
De slaven begaven zich naar hun verblijf.

- 
O, hoe lang zal dit leven duren, zrgE.ltttte Tom en

zijn hart was zeer bszwaard.
Den volgmden dag werkte Tom op het katoenveld

dicht bij d,e ziekelijk€ vrouw. Ze kon bij,na n,iet meer.

Toch moest ze vanavond haar volle gewicht kartoan. in-
leveren.

Tom sloop naar haar to€, en stak een groot, deel van
zijn oogpt in haar zak. Juist kwam Sarnbo nader. Hij
zag dit, en ti€rde:

- 
Ieder 'werkt voor'zich zeft, Tom, gij moet hier

geen slechte gewoonten in'br,engen, Àls gij an'deren kunt
bclp€n, zulftbn we u nog wat harder doerr werken.

Sambo vertelde aan Legree, wat Tom gedaan had.

- 
Ha, die neger heeft med'elijden. We zullen het

hem wel afleeren, zei de meester m€t een gtijnr.
's Avonds werd het katoen weer gewogen. De vrouw

had. nu haar vol gewicht, maar Sambo loog dat er te
te kort was. Legree had bem dit ge,boden.

- 
Wcer lui geweect scbreeuwde Legree. Tom, kom

trier! Ik wil van u een drijver maken en tk zal u leeren
rroe ge dan, handelen ûro€t. Deze vrouw heeft te weinig

-25 -



gewerkt, Neem een zweep en geef haar een flink'pai.
rlaag I

Tom ontstelde.

--* O, neen, flleesrcr., d,rt k;rrr ik niet ri.nen, antwe.rorel_
de hij.

- Ik wil heti rrrsde Legree.

. --- Meesrer ik zal het nier cloen. hcrnrm Tom. Het
z:oû een gi'oore zonde zijn!

l-egr.e sloeg Torri geweldig met zijn ztiveep en riepl
--- Zult gê nu n,og zeggen d"t ge ber niet aoen rvitrl

- Ja, meesrer. sprak Tom, ber bloed van zijn gelaar:
vegend. Ik zal niemand slaan en nooitl

*-- Zwart beest geho,orzaaml tierd,e Legree,
-- Neen meesrer al sloegt gij mi.j clood, ik mag dii

?wJre zonde niet beg;rrn.
Legree gaf To,m een sromp.
--- Heb ik u niet gekocht mer lijf en ziel? vroeg hij.-,, Miin ziel is uw eigerrdom nier, meesrer. Die is

cloor Christus gekochr met zijn bloed, rntwoordde ll.,o,m
rustig.

-- Grijp bem vasr en ransel hem nog eens afl tierclr
Legree tor Sambo en euimbo

En wat larcr lag de ,rrme Tom kemrend en bloedencl
in een oude schuur.

Den volgenden dag rnoest hij ûeer naar hcr ve'Icl....
lJeel zijn lich;rarn deed hem pijn. Tom werkre als de
;rnderen. Legree r.,roeg hem 's avonds nier meer om sla.
ven re geeselen. Maar hij haame Tom.

--- 26 
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' E,enige weken gingen voorbij. En lFom slecpte zi"in

cllendig levcn voorr. Op cen avond hielp hij twee vrou-
u'en vluchten. Tonr vrÊssde det ze ach,terhaald zou-
cten worden. Vluchten scheen hier onmogelijk.'Den vol-
genden dag bemerkte men de verdwijning der slavinnen.
Legree was woedend. Àlle slaven werd,en getoepen. Zl
rnoesten de vrou'wen achtervolgen.

- En gij Tom, voorop! zei Legree.
--- Meester, dat kan ik niet "doen, antwoord'de dr

goede rnan. Ik bid God, dat de vrouwen mogen ontkô
tîen.

Legree had nu geen tijd. om ziclr verder met Tom
te bemoeien. Hij liet hem opsluiten cn leidde de jacht
op twee menschen De honden deden mee. Maar de vrou-
rven rverden niet ontdekt.

Moe kwam Legree terug.
-- Haal Tom hier, beval hii tot Sambo.
Weldra stond Tom da"rr.

--- Wat weet ge van de vluchtelingenl vroeg Legree"
. -- Ik heb niets te zeggen. m€ester, antwoordde To,m
I-egree gaf hem een slag en bulderde:
--- Durft gij loo,chenen. dat ge iets weetl
- Ik weer iets meester. maar ik kan het niet zeggen.

Ik kan wel sterven...

- 
[fe's1 eens Tom. ik heb u de vorige rnaal l,osge-

laten, toen ge die luie feeks niet wildet slaan. Maar
zijt ge nu nog ongehoorzaam dan vermoord ik u,



- 
ffisss1s1 als ge dat doet ziit ge schuldig vôér God'

bernam Tom. Ik ben bereid re sterven maar gij zult
cngelukkiger zijn dan ik.

Legree brulde van woede.... -

- 
Leid hem meel raasde hij tot Sambo en Quirnbo'

De twec slaven brachten Tom in de schuur. Legtee

volgde. En daar werd de arme" trouwe slaaf :zoo gesia-

gen en gestampt, 266 wreed mishandeld dat hij in zwijm
viel, De drie wreedaards lieten hem liggen... Niemand
mocht bij Tom komen....'

Trvee dagen later kwam een jonge man op het iand-
goed aan. Hij vroeg naar den eigenaar. Het was George

Shel,by. Na heel lang zoeken had hij Toms spoor ge-

ronden en nu kwam hij om hem vrij te koopen.

- 
Ha, ge komt voor Tom? vroeg Legree. Ja, dien

heb ik gekochr, maar ik had het beter niet gedaan. Een
oproerige vent is hij. Hij heeft twee vrouwen helpen
vluchten efl wou rne niet zegger. hoe.Ik heb hem laten
geeselen en nu doet bij zijn best om ginder in die schuur
clood te gaan.

George snelde naar de schuur. Daar lag Tom die twee
elagen al te sterven. Geo,rge zonk bij hem neer.

Oom Tom, oom Tcm! kermde hij. O, vind ik
rr zool Oom Torn kent ge mij niet?

De martelaar o'pende de oogen.
* Mijnherr George, stamelde hij.... Ge hcbt.... me
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niet vargeten..,. Dat doet me goed.... Ik,sterf gemet....
---:- Ik ben gekomen om u te koopen... ge moogt niet

$te4yrnl sni(te George. Ge gaat mee naar huis.

-_ God brengt mij naar zijn huis... .waar Eva is....
De Hemel is geko'men,..., ik he'b overwonnen.

- 
O, Tom genees foch...

.-Ik ga naar het Hernelsch huis.... Z,eg niet aan Chloe
hoe ge me gevonden hebt, 7*g alleen.... dat de Hemcl-
poort open was.... En de kinderen... O, zeg, diat ze

"rnôeder,... lief hebben en mij volgen..... d,at we allen
elltær... beven... weefizien..., Ik overwin."...

Tom had zijn laatste kracht geb,nrikt. Hij sloot de

oogen en hijgd,e zwaar....

.'- .Naar het Hernelsch huis! murme'lde hij nog....
Toen stierf hij...

George hoorde geruch,t. Legree stond aan d,e deur.
.-.* Wat moet ik voor,Tom betalenl vroeg George.
"_ Ik verkoop geen 'doode negers, snauwde l-egree...,
George riep eenige slaven. En hij liet Tom, op zijn

wagerr dragçn en spreidde zijn rnantel over den doode
uit.

-- Ik zal dezen moord aangev€n, bij het gerecht,

zei George tot Legree.
*- Doe dat, rnaar waar zult ge getuigen vindenl

spottc de wreedaard.

D'e getuigenis van negcrs telde niet. E,r was geen rccht
.. oon slaven.

- 
Wat een gedoe voor een doo'den neger! zei Legree

vrachteli.ik. 
zg *



(icclrge gal' hcm rclr vuistslag en cle laf l.ud tuinrèlde
op den grond. Lcgrce stond op, maar scheerr r.'ctdwaâsd.

I-lij zag den rvrgen wegrijden. Eenige slavcn gingen

tnee. George wees een boschjc,

- 
Begraaft Tom daarl zei bij. Neen, ncem dicn

lnantel niet weg begraaf hem daarin..,.
Het graf wcrd gemaakt.... Tcm u'erd er in getegd. En

rveEnend zag George aan Toms bals zijn dollar, nu mct
Eva's h.rarlok omwonden.

--- Voor God. getuig ik. ;rlles te doen wat ik kan om

den vloek der slavcrnij uit ons land te krijgen, sprak

George.

En treurig reed hij heen...,

Hij bracht Tom niet mee in Kentucky... Hij vertelde

Clrloe niet alles.... maar sprak uitvoerig over het zalig
stérven van oo;m Tom.,.

Toen George Shelby zelf meester w;rs. liet hij de sla-
ven van zijn landgoed vrij. En na een oorlog, x'erd Ame-
rika van de sl.rverni.j be'r'ri id,

EINDË,
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ÀBRÀ[{A.M l-tNcol-N.

Zoo wat zeventig .iaar geleclen rverden cle slavcu vrij,

verklaarcl cloor president Abrah.rm Lincoln'

Lincoln was vrn zeer eenvotlclige afkomst' Hij werci

ge.boren in een planken hut, ergens in een bosch van

ft..ntu.ky. de streek dus. u'aar ook oom Tom thuis

boorde. Lincolns vader was een houthakker' De kleine

Àbraham kon niet naar scbool gr;rn' wrnt die u'as daar in

Cc bosschen niet. Hij leerde vrn zijn ouders lezen en schrij-

ven. Later rverkte hij als landbouwer' hourhakker en hiel I

ook een klein winkeltje. Ma;rr hij voelde steeds lust tot de

studie. Hij kreeg een betrekking bij den Staat' en be-

srudeertle de wetten. In verlladeringen sprak hij tegen

cie slavernij. Dr"rizenden kw.rrnen nrar hem luisteren' En

er ontstond een groo'te beweging tegen den scbandelii-

ken handel in menschen. Het boek van Beecher Sto'we'

r..,alruit we oonl Toms geschiedenis verhaalden' wekte

rveneens diepen irrclruk,



Linroln werd to't voorzitter van Àmerika gekozert,
Toen verklaarde hij de slaven vrij, in 'r Zuiden, waar
r'eel mannen woonden rls Legree, die om het voordesl
de slaven ,wilden houden, vev)ette men zich. Er kwam
oorlog tusschen het Nooiden en .het Zarden. Na een

bitteren strijd overwon het NoordEn. Dc slaven bleven
vrij. Maar de edele Lincoln was nier meer, Een sluip-
moordenaar had hem ged,ood (1865).


