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VOORREDE
VAN

MEVROUW BEECHER STOWE.

De vele vrienden van den schrijver hebben wel geen
andere aanbeveling dan zijn eigen naam van noode, om
hem hartelijk welkom te heeten. Onder al de eigenaardige geschriften, tot wier ontstaan de Amerikaansche
slavernij aanleiding gaf, is er wel geen belangrijker en
leerzamer dan dit boek van Josiah Henson.
Slaaf geboren, — slaaf in een in waarheid heidenland — met een heiden tot meester, groeide hij op
buiten het licht des Evangelies, maar, gelijk Paulus van
de heidenen zegt : ,,zonder de wet, van nature de dingen doende, die in de wet geschreven zijn.". Eéne enkele preek, ééne aanbieding van het heil in Christus
was hem, evenals den Ethiopischen kamerling, genoeg,
om op eens een van harte geloovige en verkondiger
van Jezus te worden.
De grootste Christelijke roeping om jegens vijanden
vergevingsgezind te zijn en kwaad met goed te vergel-.
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den, heeft hij als een getrouw Godsgetuige betracht , en
dit onder omstandigheden, die bij het herdenken anderen doen bidden : "Leid ons niet in verzoeking." Laat
ieder, die geneigdheid gevoelt, om naar geringer aanleiding kwaad met kwaad te vergelden, dit deel des
verhaals eens ernstig herlezen.
-Het Afrikaansche ras schijnt tot hiertoe alleen deelgenoot van het lijden van Christus. Toen Europa in den
persoon des landvoogds Hem ter dood veroordeelde, en
Azië in dien der Joden zijn kruisdood eischte, was het
Afrika, dat in den persoon van Simon van Cyrene Hem
in ootmoed het kluis achteraandroeg, en sedert- heeft
het arme Afrika geleden en aan Jezus het kruis van
smaad en verdrukking achteraangedragen. Maar zoo
velen met Hem lijden , zullen ook met Hem heerschen,
en als de ongeschreven jaarboeken van het slavenlijden
voor den troon des gerichts geopend worden, zullen vele
Simons, als volgers van Jezus, de kroon in heerlijkheid
dragen. Voorwaar, de dag zal komen, dat vele van deze
vergetenen openbaar zullen worden, en dan zullen, die
hier de laatsten waren, daar de eersten zijn.
HARRIET BEECHER STOWE
Andover. Mass.

VOORREDE VAN DEN VERTALER.

Door een geschrift van den secretaris van het Engelsch godsdienstig traktaatgenootschap, Dr. Manning,
op de levensgeschiedenis van den negerpredikant Josiah
Henson opmerkzaam geworden, heb ik terstond door een
traktaatje -en eenige artikelen in ft De Zaaier" de aandacht op dien merkwaardigen man zoeken te vestigen.
Gaarne nam ik ook het aanzoek van den uitgever aan,
om Henson's levensgeschiedenis, zooals hij die zelf beschreef, te vertalen.
Sedert jaren heb ik eene levendige belangstelling gekoesterd in het verschijnsel der invoering van slavernij
en slavenhandel, zooals die met het ontstaan van het
koloniale stelsel onder Protestantsche Christenen heeft
plaats gevonden. Zoo eenige zaak in strijd kan schijn-en
met het bezit van het Evangelie en het vrije onderzoek
der Schriften, zoo iets onmogelijk moest schijnen voor
Christenen, die tot den prijs van goed en bloed die godsdienstige vrijheid hadden verkregen, het is wel de roof
der negers en eene eeuwenlange mishandeling als hun
is aangedaan ! Toch is dit geschied. Het vrije gemeenebest der Nederlanden staat vooraan onder de slavenhandelaars en slavenverdrukkers, en waarover zijne Protestantsche kerke-n twistten, voor welke rechtzinnigheid
zij ijverden, geen kerkelijke stem verhief zich tegen
den gruwel van slavernij en slavenhandel. Zouden
hierin een hooger Godsbestuur mogen voorbijzien? Groot
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is gewis het lijden van Afrika's kinderen door Nederlands toedoen geweest, maar onmetelijk veel grooter is
de smaad, dien Nederlands volk en gemeente den Christus heeft aangedaan en de schande, waarmede zij hare
luisterrijke bevrijdingsgeschiedenis heeft bezoedeld.
Was die uitkomst niet een oordeel Gods over Nederlands godsdienstigen toestand, de diepst denkbare vernedering van de met roem gekroonden P
Onmogelijk is het mij aan deze onze nationale misdaad te denken, zonder tegelijk herinnerd te worden
aan het Apostolische woord : llOmdat zij, God kennende,
Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, zoo
heeft God hen overgegeven tot een verkeerden zin om
dingen te doen, die niet betamen."
Onwillekeurig vergeleken Amerika's slaven zich, vooral
ook in hunne liederen, met Israël in Egypte en zagen
op hunne verdrukkers als op den Egyptischen Pharao.
Wie durft de waarheid, de volle juistheid van het beeld
ottkennen! En nu is het al weder dezelfde Apostel,
die herinnert, dat de Schrift van dezen Pharao zegt :
ll tot ditzelve heb Ik u verwekt."
Welk een val voor het door Gods hand zoo wonderbaar verloste Nederland, van dienzelfden God, zijn Verlosser, overgegeven te zijn tot den verkeerden zin, die
gansch ons koloniaal beleid heeft geopenbaard, van dienzelfden God verwekt te zijn geworden tot een oordeel
der verharding, als zich in eene onwillig en niet ten
halve voltooide slaven-emancipatie uitspreekt.
In deze ontwikkeling onzer volks- en godsdienstgeschiedenis staan wij voor een ontzachelijk en ontroerend feit.
Het verledene wijst op de bestaanbaarheid eener gods-
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dienstigheid, die zich in volle overeenstemming met het
Evangelie, die zich zuiver en rechtzinnig acht, maar
lijnrecht tegen het Woord en den Geest van Christus
overstaat, en die zoo den godsdienst der liefde op het
gevoeligst wondt en bezwalkt. Is het waar, dat één
doode vlieg de balsem stinkend maakt, hoe stinkend
maakt dan niet eene onbestreden slavernij en slavenhandel de rechtzinnigheid der vaderen!
Niet echter om hen te • oordeelen zij dit geschreven,
maar opdat het verledene ons leere.
Verschijnselen gaan voorbij, maar met deze niet altijd
de geest, welke ze te voorschijn riep.
De in ons koloniale stelsel nog overal doorschemerende schandvlek van een wandelen onwaardig het Evangelie van Christus, plaatst ons ieder persoonlijk met
nadruk voor de vraag: in hoever wij verlost zijn van
de onheilige godsdienstigheid, die om hare stelselvergoding zich zuiver en rechtzinnig acht, maar onder den
toorn Gods overgegeven wordt tot daden, die hare onzuiverheid en onrechtzinnigheid als in het volle licht
der middagzon stellen.
Deze overweging maakt de beschouwing der slavernij
en van den slavenhandel in het licht des Evangelies
voor altijd van het hoogst gewicht voor des Christens
beoordeeling van zijn innerlijk leven, of waarlijk Christus in ons hart woont, en of wij in het alzoo bestuurd
worden door zijnen geest in al ons denken, spreken en
doen de eeuwigen levens, den vrede en de hoop der
kinderen Gods deelachtig zijn. Dat wij niet werkelijk
slavenhouders zijn of de slavernij voorstaan zegt weinig,
zoolang een zelfde zuurdeesem, een zelfde beginsel ons
leven beheerscht. En wij zullen, als wij niet met den
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levenden Christus en zijne gemeente, maar alleen met
eenig kerkgenootschap en zijne leer– en regeeringsvormen verbonden en dus niet der wedergeboorte deelachtig zijn, denzelfden virortel der begeerlijkheid in ons vinden, die hoe ook geknot en door wettisch staal bedwongen, altijd dezelfde loten der ongerechtigheid zal doen
uitschieten.
Vrijheid, in den volsten zin des woords, is het erfgoed der kinderen Gods, hun adel in de geestelijke
schepping des hemelschen Vaders. Wie eens anders vrijheid, waarvoor de Christus Gods zijn bloed gaf, niet
heilig houdt, hetzij hij het tot den grens der slavernij
drijve of enkel tot de eerste schrede van gewetensdwang
kome, is niet vóór Christus, maar tegen Hem, behoort
niet den Zaligmaker der wereld, maar der wereld in
hare vijandschap tegen God toe. ll Weet gij niet," zegt
de Apostel, 1 Cor. 5 : 6, . en hij herhaalt het Gal. 5 : 9,
"weet gij niet, dat een weinig zuurdeesem het geheele
deeg zuur maakt. P" Ook door maar een weinig zuurdeesem van gewetensdwang, vau heerschappij voering
over anderer geloof in onze godsdienstigheid te dulden,
zijn wij reeds in den weg, die onverschillig slavernij
en slavenhandel doet aanzien of zelfs voorspreken, onder het goddeloos beweren, dat slaven het beter dan
vrije werklieden of dienstbaren hadden.
Slaven beter dan vrijen, dan vrijen in welken toestand ook, — wie het onnadendend anderen ooit heeft
nagezegd, leze deze levensgeschiedenis, en zoo hij het
na gezette lezing nog zeggen kan, wij zouden hem moeten toeroepen: // hoe diep zijt gij gezonken ! en nis al
uw leven onbesproken, wij achten u voor geld tot alles
in staat."
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Een slaaf was in den Amerikaanschen oorlog aan
een goeden meester, bij wien hij het als slaaf goed had,
ontvlucht en vond bij hard werken als vrije nauwelijks
voldoend voedsel. Hem werd geraden, dat hij tot zijn
meester zou wederkeeren, die zeker hem goed ontvangen zou. Zijn antwoord was: »ik heb de goede plaats
vakant gelaten, en wien het luste neme haar ; ik kies
de vrijheid met al hare moeite, maar met de gelegenheid om mensa' en Christen te zijn."
Wie het mensch en Christen te zijn, tot den prijs
van het kruis en de moeiten aan de vrijheid verbonden, niet waardeert als deze slaaf, en zijne vrijheid
voor gouden of ijzeren ketenen verkoopt, heeft, al had
hij elke letter des Bijbels in zijn hoofd, "de stemme
des Vaders nog nooit gehoord, noch zijne gedaante gezien," en staat van den Zoon van God zoo verre af,
als de Schriftgeleerden, die Hem kruisigden.
Met die overtuiging in het hart heb ik met Josiah Hensous leven op meer dan ééne wijze trachten bekend te
worden, en vraag ik voor de lezing van dit boek opmerkzaamheid niet zoozeer als voor een belangrijk verhaal, maar als voor mededeelingen, die ons een spiegel
der zelfkennis voorhouden, geschikt ter. onzer zelf beproeving om te weten •Ms wij in het geloof zijn. ,,De.
Heer nu," zegt de Apostel, ,,is de Geest; en waar de
Geest des Heeren is aldaar is vrijheid. En "WIJ ALLEN,
met ongedekten aangeziehte de heerlijkheid des Heeren
als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid
tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest."
C. S. ADAMA VAN SCHELTEMA.
Amsterdam, 25 Juni 1877.
,

BIJ DE TWEEDE UITGAVE.

Met dankbare blijdschap zie ik dit boek, zoo weinige
maanden na zijn voor het eerst ter perse gaan, opnieuw
verschijnen.
In den pas verschenen. Bijbelschen Almanak voor 1878
schreef ik : ll Afrika worde in de lijdensgeschiedenis door
Simon van Cyrene en in de toebrenging der Heidenen
door den Ethiopischen kamerling als eerstgedoopte vertegenwoordigd. De latere Christenheid heeft, liever dan
op deze genade te letten, uit Noachs vloek goud gesla(ren en in plaats van de eerstelingen tot een oogst te
doen groeien, Afrika door slavenroof, en door rum en
jenever uitgemoord en verpest."
Aan slavenroof en slavernij heeft Nederland niet langer deel, maar wanneer zal het zijne even vuile, Godonteerende vergiftiging zijner koloniën en van Afrika
door den opium en drankhandel staken? Gemeente van
Christus, aan u in de eerste plaats is die vraag gericht.
Wie waarlijk tot het levend lichaam behooren, waarvan
Christus het hoofd is, zijn als mede-arbeiders Gods geroepen het rijk der duisternis in elk zijner vormen te
bestrijden en overwinnen. Leden der gemeente, voert
gij persoonlijk en door uwe kerkeraden dezen strijd ,
getuigende en ijverende tegen een handel, die het huisgezin verwoest, het land verarmt en den godsdienst naar
de hartaar steekt. De regeering noemt dien handel
een kanker, die aan 's lands welvaart knaagt en ziet,
hare onmacht met de daad belijdende op u. Tot hoe
lange?! C. S. A. v S.
,
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Ik kan mij kwalijk lichter en aangenamer, maar ik
zou tevens zeggen, schier overbodiger taak denken dan
voor dit boek een inleidend of aanbevelend woord te
schrijven.
Een boek, dat de namen van Beech er S to w e
en IJ n cl e Tom , als op den titel voert, dat de ware
geschiedenis van den echten, eigenlijken Oom Tom
(Josiah Henson) bevat en door dezen zelf is geschreven,
dat boek vertaald door een man als mijn vriend Adama
van Scheltema, zulk een boek vraagt geen inleiding
meer bij ons Christelijk publiek en vereischt geen
aanbeveling van mijne hand.
Evenwel : daar was — en te over — wat mij drong
aan den wensch van den Uitgever te voldoen, en het
mij zelf min of meer een behoefte maakte aan deze
uitgave een Voorrede toe te voegen. Treft ook haar
het lot, dat gemeenlijk Voorberichten ten deel valt,
ongelezen te worden voorbijgezien, 't zal dan te minder
2
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schaden, wijl zij min of meer overtollig is ; het boek dan
zal voor zich zelf weten te spreken, beter dan mijne
woorden. En getroost men zich de moeite deze bladzijden
te doorloopen, men zal althans ontwaren, dat ze geen
dissonant vormen met het boekwerk zelf, en dat de
schrijver met dankbare ingenomenheid slechts een eenvoudigen krans heeft willen hechten aan het schoon
gedenkteeken van een Christelijk leven, dat misschien
geen krans behoeft, maar zeer zeker alleszins verdient.
Geheel nieuw zal reeds dit boek en zijn inhoud voor
een deel van ons Nederlandsch publiek niet meer zijn.
De Engelsche uitgaaf bleef gewis hier niet ganscil onbekend, en de dagbladen, zelfs die anders niet gewoon zijn
van 't geen op Christelijk gebied voorvalt, kennis te
nemen, hebben nu en dan gewaagd van den bijna negentigjarigen neger-prediker, die onlangs weder in Europa
gekomen, veler aandacht trok en door koningin Victoria
met welverdiende onderscheiding werd ontvangen.
Bovendien een korte omwerking van dit boek, mede
door Ds. Adama van Scheltema bezorgd, verscheen reeds
in eenige afleveringen van mijn Tijdschrift de Za ai er,
in welks kolommen ik daarvoor volgaarne plaats ruimde,
te meer daar ik mij overtuigd hield, dat zulke eerste;
voorloopige kennismaking de begeerte zou wekken om
met het boek zelf nader bekend te worden.
Of er vrees behoeft te bestaan, dat het lezen daarvan
een soort van teleurstelling zou veroorzaken? Mij dunkt:
dat kan niet voor hem, die zich rekenschap weet te
geven van wat hij hier wachten kan, en die eenvoudige,
ongekunstelde waarheid boven alles waardeert. Wie
daarvoor zin en smaak heeft, zal geen teleurstelling
hebben te duchten.
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Wien onzer van wat rijper leeftijd heugt de plotselinge,
zeldzame opgang, de overweldigend vermeesterende indruk niet meer, destijds door het verschijnen van ,,linde
Tom's Cabin" gemaakt 9 Geen boek, met uitzondering
van Bunyan's onsterfelijk werk en van de Foe's Robinsons
Crusoë, werd wellicht ooit dermate populair, en dat niet
van lieverleê, maar op eens. Dat boek sprak niet slechts
tot de verbeelding, maar tot geweten en hart. Het was
meer dan een boek : het was een da a d, een aanklacht,
een oorlogsverklaring tegen den gruwel der slavernij, een
strijdkreet en een diep gevoelde noodkreet tegelijk. Wat
het, met Gods zegen, heeft uitgewerkt om een ontzettende, maar heilzame en onvermijdelijke omwenteling te
verhaasten en voor te bereiden ; wat de stem van een
enkele Christelijke vrouw heeft gedaan, om de slavenketens van millioenen te doen vallen en in de nieuwe wereld een nieuw en beter tijdperk voor haar geschiedenis
en toekomst te openen, — dat behoort tot die dingen,
onder die wonderbare geheimen van het Godsbestuur,
welke de eeuwigheid eerst zal openbaren. Maar dit kunnen wij nu reeds verklaren : dat wat de eigenlijke waarde,
beteekenis, kracht van het schoone en merkwaardige boek
uitmaakte, was ongelijk veel meer dan eenige andere
verdienste van vinding of veronderstelling, welke wij
daarom gansch niet willen miskennen — toch eigenlijk
bovenal de rijpheid en innerlijke waarheid, waarvan het de onmiskenbare blijken droeg. Een weinig
kunst in rangschikking en groepeering, maar overigens
alles in karakters, feiten, toestanden als naar de natuur
geteekend, uit het leven genomen ; gestalten en kleuren
aan de werkelijkheid ontleend; gegrepen, naar Goethe's
woord, g uit het volle menschenleven," en daarom ook
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ingrijpend in leven en ziel. De schrijfster zelve heeft
niets anders of hoogers bedoeld, maar juist daardoor het
hoogste bereikt, dat zij wenschen of zich voorstellen kon.
Dat zij niet 'anders beoogde, heeft zij getoond door de
uitgave van haar ,,Key to Uncle Tom's Cabin", een
verzameling van bewijsstukken , waaruit overtuigend
bleek, dat zij niets gedaan had dan de waarheid te
volgen, te volgen . . . . van verre, en dat zij in haar
roman slechts de stoffe had saamgeweven, welke haar
de werkelijkheid bood. De vorm was verdichting ; de
inhoud was waarheid, weèrgegeven ernstig en trouw ;
waarheid, die nog beneden de werkelijkheid bleef, meégedeeld met de zelf beheersching van een soberheid, die
getuigde van echten kunstzin en tact.
Neen, wat men ooit beweerd hebbe; er was in die
voorstelling geen overdrijving; er k o n nauw overdrijving in zijn : ,,The truth has never been half-told. The
story would be to horrible to hear," zegt deze schrijver,
die uit eigen ervaring spreekt.
Uit eigen ervaring, van hetgeen hij zelf heeft ondervonden en doorleefd ! En dát is 't, wat dit boek van
Josiah Henson zoo ontroerend aangrijpend doet zijn. Er
is misschien ter wereld geen soort van boeken zoo belangwekkend als een eenvoudige, oprechte autobiographie,
een ware levensgeschiedenis van iemand, door hem zelf
geschreven. Het leven gegeven, záo als het is, als door
Gods hand zelve geschreven, is immer rijker, dieper dichtelijker dan de schoonste roman. Het: zoo verdicht men
niet," is een rechtmatige hulde aan de hoogere waarheid
van 't werkelijk leven gebracht. En hier geldt het de
levensgeschiedenis van een man, meer en beter dan een.
romanheld : een eenvoudig, ernstig Christen, in de hooge-
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school des lijdens gevormd, die zijn strijd en wederwaardigheden, zijn worsteling en zegepraal en de zeldzame lotgevallen van zijn nederigen en toch merkwaardigen levensloop, verhaalt met een onopgesmukte eenvoudigheid, die er de zedelijke waarde en aandoenlijke
schoonheid van verhoogt.
Indien een boek gelijk dit altijd belangstelling verdienen
en wekken zou, meer dan vroeger is dat zeker nu bij
ons het geval. Het bezoek vóor eenigen tijd door de
bekende ll Negerzangers" ons vaderland gebracht, is
niet zonder invloed of uitwerking gebleven. Ze hebben
niet slechts de ooren gestreeld en de harten getroffen
door de aandoenlijke melodiën van hun zonderling liefelijken wildzang, zoo roerend schoon door onnavolgbare
naïveteit ; in hun zang hebben zij gesproken tot verstand
en geweten ook. Ze hebben doen zien, duidelijk en overtuigend, beter dan het welsprekendst vertoog of het boeiendst verhaal dat vermag, voor wat vorming en ontwikkeling dat vaak verachte ras vatbaar is; ze hebben ons
doen gevoelen, dat wij Nederlanders, aan onze negers en
kleurlingen niet gedaan hebben wat wij schuldig waren,
dat met het betalen van den losprijs der vroegere slaven
uit een welgevulde Staatskas en de daarop gevolgde Staatsemancipatie nog het laatste woord niet is gezegd, onze
schuld niet gekweten.
Merkwaardig, hoe in dit oogenblik de aandacht en belangstelling van ons vaderland gericht wordt naar twee
gansch verschillende, volslagen tegengestelde streken: naar
de barre poolgewesten met hun eeuwige ijsvelden, en
naar onze rijke — ach toch nog zoo arme ! — koloniën
in de verzengde luchtstreek. Roept de ijzige poolzee een
grootsch en roemvol verleden voor onzen geest, der vaderen
-
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geestkracht, moed en volharding uit het groote tijdperk onzer
nationale glorie; Oost- en West-Indië daarentegen herinnert
ons een volksschuld van vroeger of later tijd, die eindelijk, met Gods hulp en in zijn kracht, gedelgd worden moet.
Een en ander kan nut doen. Al wat in onze eeuw van
overwegend materiele zorg, te midden van uitwendige
welvaart en voorspoed, het oog richt op andere, hoogere,
niet-materieële belangen, kan een weldaad en zegen worden voor land en volk. Daarom begroeten wij met ingenomenheid èn Noordpool èn Sumatra expeditie. 't Is
goed, dat Nederland de gedachtenis der voorvaderen
eere: op de plaats waar Nova Zembla's scheepshut stond,
zijn eenvoudig gedenkteeken stichte, en dat ',Janmaat,"
die in zoo menig opzicht en op zoo menig gebied het
ij s heeft g eb roke n, nu voor geen ijsdam schromend
door geen bevriezend ijs van trage onverschilligheid
worde weérhouden, dat Holland met andere natiën in edelen
wedstrijd zich doe gelden, en de plaats herneme ook in
'de poolgewesten, welke aan Nederland nog wettig toekomt onder de volken van Europa. — Maar 't is ook goed,
't is beter nog, dat dit Nederland, de schuld van vaderen
en kinderen erkennend en gevoelend, doe voor Javaan en
Maleiër, Battak en Atsjinees, Neger en kleurling, wat
reeds lang had behooren te zijn gedaan, en zoolang het
niet geschiedt, als volksschuld en zonde met boden wicht
op ons vaderland drukt. Ons vaderland moet het moederland zijner koloniën zijn. Hoe weinig is het dat nog geweest !
En niets voorzeker herinnert ons meer die groote
schuld van tekortkoming en overtreding beide, dan ons
doen en laten tegenover het arme negerras. Hoe zijn ook
wij vooral aan zijn ellende medeplichtig ! In hetzelfde jaar
1620, waarin van uit Delfshaven de liMayflower" uitzeilde
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met de ll Pelgrimvaders," die op ll Ply m outh Rock" in Massachusetts den hoeksteen leggen zouden van de vrijheid
en grootheid der Vereenigde Staten, zette een Hollandsch
schip een eerste cargo negerslaven in een haven van
Virginia aan wal, en legde daar als 't ware den grondslag
voor al de jammeren, waarvan de Zuidelijke Staten later
door de slavernij het tooneel • zijn geworden. Hoe stellen
die twee zoo zonderling merkwaardig samentreffende bijzonderheden de licht- en de schaduwzij van onzen handel
en scheepvaart, ja van heel ons volksleven, voor ons oog!
Helaas : vooral als er op beginselen en bedoelingen der
daden gelet wordt, hoe veel meer schaduw was er, dan
vaak dan licht, en wat droevig somber tafereel ontrolt
zich dan voor ons oog ! Wat hebben wij voor onze Surinaamsche negers gedaan ? Hen in slavernij gehouden
eeuwen lang, terwijl wij juichten en roemden in o n z e
vrijheid ; hen 1 a ten evangeliseeren door de trouwe
Moravische broeders -- voor zoover het nog een toelaten
mocht heeten, — ten leste met eenige millioenen, waarvoor niemand persoonlijk ee nig offer te brengen had, in
eigen oog alle schuld en tekortkoming afgedaan !
Gelukkig, het volksgeweten begint te getuigen ook op
dit punt, en daarom is de uitgaaf van het thans voor
ons publiek verschijnend boek in dit oogenblik alleszins
tijdig, en dubbel merkwaardig. Dat het zoo hoogst eenvoudig zich voordoet, is, dunkt mij, slechts een aanbeveling te meer. Wat wij willen in een zaak als deze, is
w a ar h ei d, getrouw en volkomen; geen versiering of verdichting zelfs in de bijzonderheden van voorstelling en
vorm, maar de naakte, onopgesmukte, eenvoudige waarheid alleen. Welnu, die vindt men hier. Tot zelfs in
de wijs van meêdeeling geen de minste zweeft' zelfs van
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eenig jacht maken op effect, niets in 't allerminst van
dat lisensational," zooals de Amerikanen het noemen ;
volkomen het tegenovergestelde veeleer van alle hartstochtelijke opgewondenheid, zoodat we bijna soms aan
eene affectatie van eenvoudigheid zouden gelooven, indien deze blijkbaar waarachtige eenvoud niet alle
denkbeeld van affectatie verbood. Maar bij en door dien
eenvoud zelf, wat ontroerend verhaal. De vrome Henson
is alles behalve dichter; geen oogenblik is er verheffing
in zijn stijl of denkbeelden ; hij vertelt maar los weg,
zonder eenige aanspraak te willen maken op welsprekendheid; en nochtans hoe welsprekend wordt hij zijns
ondanks, en zonder het te beseffen ; wat ware grootheid
in dat leven van geduldig lijden en nederige volharding ;
welk een drama en heldendicht een geschiedenis gelijk
die !
Maar dit juist, èmdat zij niet anders dan waarheid
geeft ! Om te gevoelen hoe waar dit boek is, moet men
zich in Amerikaansehe toestanden verplaatsen, bijna zou
ik in de verzoeking komen te zeggen, moet men in de
Zuidelijke Staten van Amerika zelf zijn geweest. Nooit
had ik zóo diep en levendig gevoeld, nooit gemeend zoo
te kunnen gevoelen wat voorrecht, maar tevens wat
recht en behoefte de vrijheid is, en wat God- en menschonteerende gruwel de slavernij, nooit met zulken afschuw eti huivering begrepen wat de slavernij is, doet
en werkt, als na mijn verblijf in die streken, waar deze
',maatschappelijke instelling," gelijk men ze noemde, tot
voor korten tijd nog geduld en gewettigd was, nog beschermd en gehandhaafd werd. Om daarvan diep doordrongen te worden, behoeft men niet juist op sterk sprekende vootbeelden van gewetenlooze wreedheid en wille-
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keur, — die gelukkig tot de uitzonderingen behoorden,
al waren ze dan ook zoo gansch zeldzaam niet, — te wijzen, neen, beter, leerzamer, ik zou zelfs schier zeggers verschrikkelijker is 't, de slavernij en haar gevolgen waar te
nemen in haar zachtsten, minst aanstootelijken, verleidelijksten, vriendélijksten vorm. Om te weten wat die slavernij,
als slavernij, zonder eenig eigenlijk misbruik van macht,
van den mensch en den Christen, van huisgezin en maatschappij moest maken, ga men haar na onder haar onschuldigste, edelste gestalte, in al de halfpoëtische schijnbekooring van een soms bijna patriarchaal familieleven.
Om te verstaan hoe zij ook dan, dan misschien juist meest
de gansche maatschappij bederft, de zeden verbastert en
de zielen verpest. Men moet haar door fijnbeschaafde
mannen, diepzinnige denkers, vrome leeraars vergoelijkt,
verontschuldigd, verdedigd, verheerlijkt hebben gezien,
iets hebben kunnen waarnemen van den ontzettenden
invloed, dien een diepgevoeld vooroordeel op begrippen,
denkbeelden, zienswijze oefent, waargenomen hebben hoe
dit zelfs in de edelste en uitnemendste menschen het
zedelijk gevoel verstompt, het oordeel bedwelmt, het geweten bedriegt en het karakter ontzenuwt ; men moet
het hebben opgemerkt hoe de slavernij in meester en slaaf
beiden den mensch ontmenscht, bij den den een onweêrstaanbare verzoeking van zelfzucht wekt, bij den ander
alle begrip van eigenwaarde, alle besef van zedelijke
verantwoordelijkheid dooft en doodt ; men moet onder
menschen verkeerd hebben, voortreffelijk door allerlei nobele en ridderlijke deugden, maar zedelijk aangetast door
dat éene euvel, iets van dat blinkende, maatschappelijk leven hebben gezien met al haar verfijning en beschaving,
door die eene kwaal innerlijk verdorven en schier reddeloos
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verloren, — om te leeren huiveren met schrik en ontzetting bij het ontdekken van zulke rottende kankerwond, die aan de edelste deelen van het maatschappelijk leven knaagt.
Omdat ik dezen ”Uncle Tom" ten deele op het tooneel van zijn leven en lijden kon volgen, boezemde hij mij
nog te warmer belangstelling in. Ik kon dat ook hier
en daar bij 't geen hij van zijn ondervindingen in Engeland mededeelt, o. a. waar hij zijn ontvangst bij den aartsbisschop van Canterbury verhaalt en van Samuel Gurney
gewaagt. Bij dezen laatste, dien misschien enkele lezers
van dit boek ziph nog zullen weten- te herinneren uit
de dagen der Evangelische Alliantie te Amsterdam in het
jaar '67, had ik een jaar vroeger een schitterende soirée
bijgewoond. Hij was. toen nog in den vollen luister
zijner grootheid als schatrijk bankier met een inkomen
van 8000 's jaars, nagenoeg een millioen. Kort daarna
was zijn huis, een der eerste in Londen, gevallen, en had
hij zijn onmetelijke fortuin grootendeels verloren, maar
de algemeene achting behouden, welke zijn persoonlijk
karakter inboezemde en verdiende. Op mij maakte die
luisterrijke avondreeeptie te meer indruk, daar 't eigenlijk
de eenige keer was, dat ik mij in het ware, doorgaans
zoo ongenaakbare, „high life" in Londen voor een oogenblik ingeleid zag. Een bonte, maar schitterende vergadering van aanzienlijke gasten was in de gezelschapszaten
bijeen. Daar was een Perzische Prins en diens dochter
in éen gloed van edelgesteenten, van de diamanten ster
op zijn spitse kegelmuts tot de juweelen rozetten op haar
satijnen schoeisel, en dicht bij den schitterenden zonaanbidder stond — in zijn stil, geestelijk gewaad, — het achtbaar
hoofd der Anglicaansche kerk : de toenmalige aartsbisschop
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van Canterbury, 1) — in wien men zeker bij een eersten
opslag den hoogaanzienlijken kerkprelaat niet zou vermoed hebben, die bij officieele gelegenheden, in rang onmiddellijk volgt op de Prinsen van den bloede en den voortred heeft zelfs op de Ministers der kroon, — een klein, tenger man, meer innemend dan indrukwekkend van voorkomen, maar met een uitdrukking van minzamen ernst, even
eerbiedwaardig als vriendelijk, op het zacht, bleek' gelaat.
Zijn beeld komt mij weér levendig voor den geest, waar
ik Henson van zijn ontmoeting met hem hoor verhalen.
Dan ik schrijf geen voorrede om persoonlijke herinneringen op te halen. Genoeg ter verklaï.ing van de ongemeene belangstelling, waarmeé ik dit levensbericht .las.
Doch gewis zal niemand, al heeft hij daartoe dergelijke
aanleiding niet, dit boek zonder levendige belangstelling lezen. Onwillekeurig zal men dezen waren ,,Oom
Tom" met den vermaarden romanheld, voor ons ook bijna een historische figuur vergelijken. Welke dan van
die vergelijking de slotsom wezen zal? Mij dunkt tusschen den en ander .is ongeveer hetzelfde verschil als
tusschen een beeltenis, waarin slechts de groote hoofdtrekken met breed en kloek penseel zijn uitgedrukt, maar zóo
dat er ziel, leven en karakter uit spreekt, en een fraaie, levensgroote, voortreffelijk geslaagde, zorgvuldig bijgekleurde, met den woord, volmaakt gelijkende photographie, of
.1) De aartsbisschop, dien Henson bezocht en aan wien ik mij voorgesteld zag, is voor eenige jaren overleden. Zijn opvolger, de tegenwoordige aartsbisschop van Canterbury was in '66, toen ik mede het
voorrecht had hem te ontmoeten, bisschop van Londen. Hij is een
voortreffelijk mensch, die zich een welverdienden naam heeft verworven
door zijn practischen ijver op het gebied der Christelijke philantropie.
Evenals zijn voorganger is hij van milden, evangelischen geest.
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wil men liever : tusschen de oorspronkelijke, vluchtige cartonschets, en de uitgewerkte schilderij, door een kunstvaardig leerling later naar de eerste, ruwe schets gemaakt.
Voorzeker: ware kunst was ook in de beroemde "Negerhut," kunst zelfs van een edel gehalte. Dit boek zou
zulken i:pgang niet gevonden, zulken opgang niet gemaakt hebben, had het geen wezenlijke en zeer groote
verdiensten, ook als kunstwerk gehad. Alles bovendien
behoeft niet in werkelijkheid te bestaan, om in hoogeren zin waar te zijn. Voor menigeen zal de llUncle Tom"
van den roman .meer nog aantrekkelijks hebben dan de
negerprediker, die hier in volle werkelijkheid optreedt zooals hij was. Wat mij aangaat, al erken ik in den romanheld
gaarne een broeder van Henson : de eerstgeborene is mij
de meerdere en grootere, vooral door het kunsteloos
ware in zijn gestalte, die voor ons optreedt.
Doch hoe men daarover oordeele, geen Christen van
hart en gevoel zal met dezen man en zijn leven kennis
maken, zonder daarvan iets goeds te erlangen. Waar
dit boek met belangstelling gelezen wordt, zal het een
zegen brengen, en — laten.
Utrecht, 23 Juni 1877.

DR. M. COHEN STUART.

EERSTE HOOFDSTUK.

MIJNE GEBOORTE EN KINDSHEID.

Vroegste indrukken. — Geboren in Maryland. — Mijn vader 'geraak t
in strijd met een opzichter. — Honderd zweepslagen en het
afsnijden van een oor. — Mijn vader werpt zijn banjo weg,
toont zich onhandelbaar en wordt verkocht.

Mijne levensgeschiedenis, die ik in deze bladzijden wil
mededeelen, is vol van de treffendste en meest afwisselende gebeurtenissen. Weinigen gewis hebben onder de
hooge leiding van Gods voorzienigheid feller smart, inniger
blijdschap, meer vreemde lotwisselingen gehad. Wanneer
ik na meer dan tachtig jaren levenservaring het verledene als met een oogblik overzie, dan doemt het eene
merkwaardige voorval na het andere voor mijnen geest op,
en sta ik nog zelf telkens door nieuwe verbazing getroffen.
Het is mij een heilig genot op die wijze terug te blikken.
Mijn hart toeft bij het verledene, zooals Israël de wonderbare geschiedenis zijner verlossing uit Egypte's slavenhuis herdacht. De alles verzachtende tijd heeft de
scherpste tinten als met fluweelen vinger getemperd. Wat
bitter lijden was, leeft nog steeds als een droombeeld
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voor mij voort, maar de daaruit als vrucht nagebleven
levenslessen doen mij God prijzen, dat mijne ziel in zoo
heeten vuuroven en door zoo harde slagen tot zijn dienst
en gemeenschap is geheiligd en opgevoed.
Op den 15 Junij 1789 ben ik in Charles graafschap,
Maryland geboren, op eene hoeve omstreeks een kwartier
gaans van Port Tobacco gelegen, en die het eigendom
was van den heer Francis Newman. Mijne moeder was
het eigendom van Dr. Josiah Mc. Pherson, maar door
dezen verhuurd aan den heer Newman, aan wien mijn
vader behoorde. Het eenig voorval, dat ik mij herinner
uit den tijd, dat mijne moeder bij den heer Newman
werkte, is, dat eens mijn vader met bloedend hoofd en
een door geeselslagen vaneengereten rug tehuis kwam.
Hij was geheel buiten ziehzelven van woede en pijn.
De opzichter had kort te voren mijne moeder met geweld
aangerand en mijn vader was toen hem als een tijger
telijf- gegaan. In een enkel °ogenblik lag de opzichter
op den grond, en mijn vader zou in zijne woede hem
hebben gedood, ware hij daarvan niet weerhouden door
de smeekingen mijner moeder en de beloften van den
opzichter . zelven, dat stellig en zeker de zaak voor hem
geen kwade gevolgen zou hebben. Deze belofte werd,
— als de belofte van alle lafhartige en lage menschen —
ehouden zoolang het gevaar aanwezig was.
g....
De wetten der slavenstaten voorzagen iederen wraakzuchtigen blanke ruimschoots van alle middelen tot eene
booze vergelding, en alle snoodaards wisten daarvan maar
al te gretig gebruik te maken. „Een neger heeft een
blanke geslagen," was een woord, dat de macht had om
een geheel graafschap in beroering te brengen, zonder
dat er immer gevraagd werd naar het tergen, dat zulk
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een verzet had uitgelokt. De overheid had mijn vader
spoedig in handen. De straf, waartoe hij veroordeeld werd.
was het ontvangen van honderd slagen op den blooten
rug, waarna hij met het rechteroor aan den geeselpaal
zou worden genageld en dan het oor hem langs het
hoofd afgesneden. Voor het °ogenblik wist .mijn vader
te ontvluchten en zich schuil te houden in de bosschen,
waaruit hij alleen des nachts zich waagde om bij de
slavenhutten eenig voedsel te zoeken. De strenge wacht,
die gehouden we.rd, zou eindelijk hem genoodzaakt hebben
den hongerdood te sterven, zoodat hij ten laatste door
gebrek gedreven, zich in de handen zijner beulen overgaf.
De dag der strafuitvoering was spoedig daarop bepaald.
De negers van alle omliggende plantages waren opgeroepen om het beulenwerk te zien. Een smid, een man
van buitengewoon krachtigen bouw, gaf de geeselslagen.
Nadat er vijftig gegeven waren, waarbij het gillen van
mijn armen vader den omtrek doorklonk, werd rust gehouden. Ja, hij had een blanke geslagen, maar zulk een
kostbaar stuk eigendom moest niet voor altijd worden onbruikbaar gemaakt. Kenners , voelden hem den pols, en
oordeelden dat hij sterk genoeg was om de volle dracht
slagen op eens te verduren. Bij vernieuwing werd hem
nu de rug met de lederen riem opgereten. Langzamerhand werd het smartgegil van mijn vader zwakker en bij
de laatste slagen deed hij nog slechts een flauw zuchten
hooren. Toen werd hij met het hoofd tegen den geeselpaal geduwd, zijn oor daaraan met een grooten spijker
vastgeklonken, waarna een scherp mes hem langs het
hoofd werd gehaald, zoo dat het bloedig oor aan den
staak hangen bleef. Een hurrageroep der menigte ein-
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digde de marteling bij het gemompel der geweldenaars:
„dat komt er van als men een blanke durft slaan."
In de schatting der onwetende, aan dronkenschap overgegeven blanken in Maryland was ieder, die niet oordeelde, dat een neger, die een blanke had durven slaan,
eigenlijk verdiende levend verbrand te worden, alleen
waard, dat de lynchwet op hem toegepast of hij althans uit
het land gebannen werd.
Naar alles, wat ik later vernomen heb, was mijn vader
vóor dat voorval steeds een zachtaardig en vroolijk man
geweest, en die bij oogstfeesten en kerstmisgrappen altijd
een voorganger bij de pret was. Zijn banjo, die hij met
een natuurlijk talent wist te bespelen, was de ziel der
plantage, en nooit verdroot het hem, den ganschen
nacht te spelen, als bij feesttijd de slaven vrijheid hadden
om te zingen en te dansen. Na de ondergane mishandeling,
bleek echter zijn gansche aard als omgekeerd. Stilzwijgend, altijd in zichzelven gekeerd en norsch, was er niets
meer met hem te doen. De melk van menschelijke
goedhartigheid in zijn hart was in de bitterste gal verkeerd. Altijd peinsde hij over het hem aangedaan geweld.
Geen bedreiging, dat men hem naar het Zuiden verkoopen zou, de grootste aller verschrikkingen voor een Marylandschen slaaf, was in staat hem handelbaarder te
maken. Het einde was, dat hij naar Alabama verkocht werd. Wat daar zijn lot werd, is mijne moeder
nooit ter oore gekomen, de groote dag zal het openbaren.
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TWEEDE HOOFDSTUK.

MIJN EERSTE GIIOOTE LEED.

Oorsprong van mijn naam. -- Een goede meester. — Hij verdrinkt. —
De gebeden mijner moeder. — Eene slaveuverkooping. — Van
mijne moeder afgerukt. — Zware ziekte. — Een wreede
meester. — Weder verkocht. — Aan mijne moeder
teruggegeven.

Nadat Newman mijn vader had verkocht, wilde Dr.
Me. Pherson mijne moeder niet langer aan hem verhuren.
Dientengevolge keerde zij naar zijne plantage terug. De
dokter was veel goediger voor zijne slaven dan de meesten
der andere planters, en hij duldde niet dat zij geslagen
werden. Hij was een goedhartig menseh, die dikwijls
aan de goede indrukken van het oogenblik toegaf en
veel van vroolijkheid en een lekker leven hield. Hoewel
hij evenals alle anderen een onbeperkte macht had,
kon deze toch nooit hem tot daden van wreedheid verleiden. Daar ik het eerste negerkind was, waarvan hij
door geboorte eigenaar werd, stond ik bijzonder bij hem
in gunst. Hij schonk mij zijn eigen doopnaam Josiah,
en voegde daarbij den naam van een oom, die als officier
in den vrijheidsoorlog gesneuveld was, Henson. Een
lichtpunt in mijne kindsche dagen is mijn zijn in zijn
huis, — vroolijk, helder, maar, helaas, ras voorbijgaand.
3
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De gebeurtenissen, die aan mijn leven een geheel ander
aanzien geven zouden, rijpten reeds met snelheid. De
goedhartige dater was niet vrij van een gebrek, dat in
streken, waar men er los op heen leeft, zoo gemakkelijk
hen overmeestert, die van gezelligheid houden. Hij was
geen meester van zijne neiging om te veel te drinken.
Ofschoon hij in heel den omtrek zeer gezien was om
zijne hulpvaardigheid en waarlijk zeldzame welwillendheid, ontbrak hem daarbij een vast zedelijk beginsel,
zoodat de gewoonte van te veel drinken langzaam bij
hem veld won en eindelijk de oorzaak van zijn dood
werd. Twee zijner negers vonden hem op zekeren echtend
dood in het midden van een kleinen stroom, die nauwelijks een voet water hield. Hij had den vorigen avond
eene partij bijgewoond en was bij het huiswaarts keeren
waarschijnlijk van zijn paard en in het water geraakt,
Zonder genoeg bewustzijn om zich op te richten en zich
uit het ' water te worstelen. ',Dit is de plaats, waar
meester verdronk," die woorden klinken mij nog in de
ooren, als ik aan mijne jeugd terugdenk.
, Het vast verblijf van mijne moeder met haar gezin
van zes kinderen op des dokters plaats omvatte ongeveer
drie jaren, en in den regel hadden wij het zeer goed
gehad. Mijne moefler was eene beste vrouw, inrlig vroom
en die steeds zich beijverde ons een heilig gevoel voor
godsdienst in te boezemen. Hoe zij God had leeren
kennen en hoe zij het //Onze Vader", dat zij ons trouw
liet opzeggen, wist, is mij geheel onbekend. Levendig
staat mij voor, dat ik haar dikwijls knielend heb gezien
en dat zij bad met korte verzuchtingen, waarvan enkele
voor mijn kinderlijk begrip niet te hoog waren, gelijk
zij ook daardoor later voor mijngeheugen verlevendigd zijn.
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Waren wij, moeder en kinderen, tot nu een nauw
verbonden gezin geweest, dit gelukkig tijdperk was,
helaas, voor goed ten einde. Des dokters dood was
voor ons een groote ramp, want zijn landgoed en Zijne
slaven werden verkocht en de geldelijke opbrengst door
Zijne erfgenamen gedeeld. Eene gebeurtenis als wij
voorzagen en ons werkelijk wachtte, moet gezien en
doorleefd worden, om ten volle te worden verstaan.
Eerst de droeve mare, dat de verkooping zou plaats
vinden ; toen de wetenschap, dat wij zoo goed als zeken
zouden uiteengaan; daarbij de vrees van naar het zuiden
verkocht te worden ; de scherpe en ongevoelige blikken
der koopers, en eindelijk de bittere kreten bij het wreedaardig van een rukken, o dat alles is te vreeselijk om
het te beschrijven. Hoe jong ik wezen mocht, reeds mij
ging het als een zwaard door de ziel. Het opbreken
van Mc. Phersons plantage staat mij tot in de kleinste
bijzonderheden met photographische nauwkeurigheid voor
den geest. De menigte der koopers rondom het blok,
de geschaarde negers, het onderzoeken van spieren, tanden, vlugheid, de blik van de verkoopers, de doodsangst
mijner moeder, — ik heb slechts mijne oogen te sluiten,
om dat alles nog volkomen helder te zien.
Mijne broeders en zusters werden eerst verkocht, ieder
afzonderlijk, terwijl mijne moeder als van ontzetting en
angst verlamd, mij krampachtig vast hield. Hare beurt
kwam en zij werd door Izaak Riley, uit Montgomery
graafschap gekocht. Toen werd ik te koop aangeboden.
Mijne arme moeder, half wezenloos door de gédachte,
dat zij van al hare kinderen stond beroofd te worden,
drong nu door de menigte naar de plaats, waar Riley
stond. Zij viel aan zijne voeten, omklemde zijne knieën
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en bad hem op eene wijze, zooals alleen eene moeder kan
smeeken, dat hij haar jongste kind koopen mocht, opdat
haar althans éen van hare kinderen mocht gespaard blijven.
Ongeloofelijk schier is het, dat de man . voor zulk een
bidden niet alleen het oor sloot, maar met zoo
felle slagen en trappen zich van mijne arme moeder
losmaakte, dat zij krimpende van pijn naar hare plaats
moest terugkruipen, en bijna even hard door lichaamssmart als door verbrokenheid van harte kreet. Toen
zij • van den hardvochtigen man wegkroop hoorde ik haar
verzuchten : ll0 Heere Jezus, hoe lang, hoe lang zal ik
op deze wijs moeten lijden P" Ik was nu tusschen vijf
en zes jaar oud.
Ik werd door een vreemdeling gekocht. Zijn naam
was Robb, en voor mij was hij een rob, een ruw monster.
Hij nam mij mede naar zijne plantage, die omstreeks
veertien uren van ons verwijderd was en zond mij naar
zijn negerkwartier, waar ik onder veertig mij geheel
vreemden, aan mijn lot was overgelaten. Zijne slaven,
die door zijne ruwheid én wreedheid geheel verdierlijkt
waren, sloegen niet het minste acht op mij. Weldra
werd ik ziek en lag dagen aaneen als stervende op den
grond. Wel gaf nu en dan een der slaven mij. een stuk
brood of haring, maar eindelijk was ik zoo machteloos,
dat ik mij niet roeren of bewegen kon. Dit was
mijn geluk, want toen juist in dien tijd" Robb Riley
ontmoette, bood hij mij aan dezen voor een prijsje te
koop aan. Riley's eerste woord was: "Ik vrees, dat de
kleine neger toch sterven zal;" maar de slotsom was
dat als ik in leven bleef, Riley het met paarden beslaan
zou inwinnen, en dat hij niets zou geven, als ik stierf.
Robb hield eeii • herberg én paardenposterij en Riley .had

en zes jaar oud.
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eene smederij, dit was de grondslag van hun akkoord,
en weldra daarop was ik weder bij mijne moeder. Voor
mij was dit een welkome omkeer. Doodziek had ik op
eenige vuile lompen op den aarden vloer gelegen; daar
toefde ik den ganschen dag alleen, riep om water, om
moeder, maar zelfs als des avonds de slaven terugkwamen,
bekommerde zich niemand om mijn lijden. Nu was ik
weder bij mijn beste vriendin op aarde en onder hare
liefdezorg. Wel ontbrak het haar ook bijna aan alles
om mij goed te verzorgen, maar zij deed alles wat zij
kon, en zoo herkreeg ik mijne gezondheid en groeide
tot een buitengewoon krachtig jongeling er mah op.
Ik heb Riley vele jaren getrouw gediend. Hij was
een ruw mensch, gemeen in al zijn gedrag, zonder
beginsel en wreed tegenover zijne minderen. Zijne slaven
gunde hij nauwelijks de allernoodigste rust en beschikte
hun het karigst mogelijk voedsel. Onder zulk een meester
kon het niet anders, of zijne slaven moesten kruipend,
valsch en diefachtig zijn. Ook 'waren Riley en zijne
slaven geen uitzondering op den algemeenen regel,
maar een goed voorbeeld van het onnatuurlijke en verJagende van zulk een verhouding tusschen menschen en
menschen.
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DERDE HOOFDSTUK.

MIJNE KINDSHEID EN JEUGD.

Eerste bezigheid. — Slavenleven, — Voedsel, woning, kleeding. —
Vermaken. — Zonnestralen. — Mijne ridderlijkheid. —
Verkrijg het algemeen opzicht.

Mijn eerste werk in dienst van mijn nieuwen meester
was water dragen, paarden vasthouden en weiden. Toen
ik wat ouder en rijziger werd, kreeg ik mijns meesters
rijpaard te verzorgen. Al spoedig werd mij een hak in
de hand gegeven en manswerk van mij gevorderd,
terwijl ik, hoe jong ook, weldra werkelijk in staat was
om tegen andereri op te arbeiden.
De beschrijving van het dagelijksche leven van een
slaaf op de zuidelijke plantages stelt het karakter en
de gewoonten zoo van den slaaf als van den slavenhouder helder in het licht, een karakter en gewoonten
uit hunne wederkeerige betrekkingen ontstaan en duurzaam. Het voedsel op Riley's plantages was tarwemeel
en gezouten haring ; hierbij kwam in den zomer een
weinig karnemelk en de groenten, die ieder kon kweeken op het kleine lapje grond, met dat doel aan de
slavengezinnen afgestaan.
In gewone tijden hadden wij twee maaltijden, het
ontbijt ten twaalf ure, na van het aanbreken van den
-
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dag af gewerkt te hebben, en ons avondeten als de dag
om was. In den oogsttijd mochten wij drie malen eten.
Onze kleeding bestond uit grof katoen. De 'kinderen
hadden niets aan dan eene kiel, de ouderen bovendien
eene broek of rok, naardat het man of vrouw gold. In
den winter hadden wij bovendien een soo.rt van buis,
terwijl de mannen om de drie jaren een ruwen hoed
en jaarlijks een paar grove schoenen kregen.
Ons verblijf waren hutten van ruwe boomstammen,
waarin wij op den blooten grond huisden. Eene houten
bevloering was een niet gekende weelde. In een enkel
vertrek werden tien of twaalf personen, mannen, vrouwen
en kinderen, als vee op een gepakt. Alle denkbeelden
van betamelijkheid of kuischheid golden voor ons niet.
In de hutten waren noch bedstede noch eenig meubel.
Onze bedden waren hoopen stroo en vodden door planken
gescheiden en een enkele deken voor ieder bed. Bij
voorkeur sliepen wij op een stuk plank met een oud
buis onder het hoofd 'en de voeten naar de overblijfsels
van het vuur gekeerd. Wind, regen en sneeuw hadden
tusschen de boomstammen door vrijen toegang, en de
van water verzadigde grond deed ons verblijf niet zelden
op een modderigen varkensstal gelijken. Zoodanige waren
onze huizen. In deze ellendige verblijven hadden wij
ons des nachts bijeen te scholen en bij dag te voeden ;
hier werden de kinderen geboren en — verwaarloosd.
In spijt van dezen staat van ellende groeide ik tot
een stevigen knaap op. Toen ik nog slechts vijftien
jaren was, waren er weinigen, die mij in het verrichten
van arbeid of bij worstelspelen evenaarden. Ik was
levendig en vroolijk als een berggeit en kon harder
loopen, hooger springen, vlugger dansen dan iemand op
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onze plantage. Deze eigenschappen gaven mij zekere
waarde in het oog van mijn meester en van mijne
medeslaven, zoodat men van mij als man bene goede
verwachting had. Mijne ijdelheid werd hierdoor zeer gestreeld, en Julius Cesar kan niet begeeriger naar de
keizerskroon hebben uitgezien, dan ik naar den roem,
dat ik mijne medeslaven in werken, worstelen en dansen
overtrof. Een woord van lof van mijn ruwen meester
maakte mij een maand lang trotscher en tevreden.
God zij er voor geprezen, dat 's menschen jeugdige
leeftijd, hoe ook ontrasterd, de levenskracht bezit om over
dit alles heen te springen. Ook is ons ras van °nature
niet zwaartillend, maar licht tevreden. De hardste
en meest geldgierige meester kan door vrees aanjagen
en door zijn zweep zelfs niet alle lust tot pret en grappen uit ons bannen, althans hoe ruw en hard Riley
was, het is hem bij mij niet gelukt. In die dagen kende
ik menig vroolijk oogenblik, en ik zou ze gekend hebben
al had ik in een moeras tusschen enkel muskieten en ratelslangen geleefd. Het slavenlot deed al wat het kon om
mij somber te maken, maar nevens het denken aan
onze modderhutten, half bevroren voeten, hard werken
onder een brandende zon, vloeken en geeselslagen, leven
ook in mij de beelden van vroolijke Kerstdagen, dansen
ter eere van meester, rooftochten bij nacht naar appelboomgaarden en buitgemaakte kippen. De hemelsche
Vader, die de lammeren leerde huppelen, de jonge katten
spelen, de vogels zingen, schonk mij een licht tevreden,
opgeruimd en vroolijk hart. Waarheid is, dat op de pret
en vrijheid van den Kersttijd, wanneer zelfs Riley minder
nauw zag, • in den regel harde — bange dagen volgden,
waarin een dubbel deel vloeken en slagen ons deel
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werden ; maar de pret en vrijheid van Kersttijd was toch
iets, waarop wij vast konden rekenen, en die, wat het
kosten mocht, ons eene wijle verpoozing gaven.
Behalve deze aangename herinneringen leven er nog
andere in mij, die tot eene hoogere en betere soort
behooren. Reeds zeer vroeg leerde ik mijn zucht naar
gewaagde ondernemingen ten nutte van anderen besteden.
De toestand van den mannelijken slaaf is reeds erg genoeg, maar de toestand eener slavin is veel erger. Zij
heeft in den regel even hard werk te verrichten ; naar
den staat harer gezondheid wordt niet gevraagd ; niemand betoont haar hulp of medelijden, zoodat elk kart,
dat voor medelijden vatbaar is , iets voor deze verdrukten gevoelen moet. De smarten en ellenden, die ik
menige vrouw heb zien lijden, vervulden menigmaal
mijn hart met het diepste leedgevoel. Geen blanke
ridder, die er naar streefde, om eene schoone blanke
dame van verdrukking te verlossen, heeft zijn hart van
meer ridderlijke geestdrift kunnen voelen kloppen, dan ik,
een zwarte ridder, als ik verdwaalde hoenders. najaagde, om mijn met list verkregen buit aan eene overwerkte, zwakke zwarte vrouw te brengen, voor wie dat
weinige vleesch te gelijk voedsel, verkwikking en geneesmiddel was. Geen Schotsche Hooglander, die ooit
van de lage landen vee als tol eischte, of zelf het wegvoerde, gevoelde zich daarbij meer in zijn recht, dan ik,
wanneer ik een varken of schaap een half uur ver in
het bosch dreef, om het daar te slachten, met het oègmerk om hun voedsel te verschaffen, die Riley als
overwerkt of oud schier van gebrek omkomen liet. Ik
had het bewustzijn dat mijn handelen goed, zedelijk,
heldhaftig was.'
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Of heb ik daarmede kwaad bedreven? Zelf kan ik
enkel zeggen, dat ook na zoolang tijdsverloop mijn geweten mij op' dit punt geen verwijt doet. Toen rekende
ik deze hulp, aan zwakken en kranken verleend, tot mijne
beste daden. Ik zag er in eene opvoeding om het genot
van goeddoen te leeren kennen ; ik vond er in eene
goddelijke aandrift der liefde, die een billijken afkeer
van alle wreedheid en verdrukking doet voeden. Ik
smaakte zoo al de ridderlijkheid, waarvoor mijne omstandigheden en levenstoestand de gelegenheid gaven. Ik
stel dat hoog gevoel op prijs, waar het zich openbaren
kan in de prachtige omgeving van kasteelen, ridderspelen
en dichterlijk liefdebetoon ; maar zooals de zaken voor
mij geschapen stonden, moest ik het wel meer huiselijk
genieten, en Sambo als ridder, Dina als de verdrukte
jonkvrouw, en de oude Riley als de hard voel) ' "ge dwingeland optreden.
Door den invloed op deze wijs over mijne medeslaven
verkregen, door het zware en vele werk, dat ik op de
plantage deed, door het ontmaskeren van den opzichter,
die onzen meester, waar hij slechts kon, bestal en zich
zelven op onbeschaamde wijs met de opbrengst van den
grond verrijkte, werd deze laatste, op heeterdaad door
Riley betrapt. als dief weggejaagd en mij het oppertoezicht betrouwd. In deze meer onafhankelijke betrekking
werkzaam, mocht het mij gelukken de opbrengst der
plantage in het voordeel van mijn meester meer dan te
verdubbelen, terwijl het werk niet alleen williger werd
gedaan, maar er ook een veel opgewekter en tevredener
geest onder allen heerschte.
Op den naam na was ik nu werkelijk opzichter. Mijn
natuurlijke hoogmoed en eerzucht haddén er mij reeds .
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vroeger toe gedreven om niet werktuigelijk te arbeiden,
maar alle werk, dat op de hoeve gedaan werd, grondig.
te leereri verstaan. Maar gelijk alle eerzucht verdubbeling van lasten medebrengt, zoo ging het ook mij. Op
al wat te oogsten viel, tarwe, boonen, gerst, aardappelen,
maïs, tabak, had ik met gelijke zorg nauwlettend toe
te zien. Vaak moest ik reeds te middernacht met den
wagen naar eene verre markt afreizen, omdat de wegen
slecht en modderig waren, en wanneer ik dan des avonds
laat moede en hongerig tehuis kwam, waren negen
malen van de tien enkel vloeken en Terwenschingen,
omdat ik niet nog hooger prijzen bedongen had, mijne
eènige belooning. Mijn meester was een vreeselijke godslasteraar en vloeker. Wel zag hij zeer goed in, hoeveel
voordeel ik hem aanbracht, maar niet alleen weerhielden
hem trotp zelfzucht en vrees om dit te laten bemerken,
n grond te veel verdierlijkt, om mijne
hij was ii
trouw met de minste vriendelijkheid
of behoorlijke be.
jegening te beantwoorden. Zoo was het niet mijne waardeering, dip mij getrouw deed zijn en blijven, maar nog
vóor mij door hem een algemeen toezicht werd betrouwd,
had er eene gebeurtenis plaats, die een zoo machtigen invloed had op mijne verstandelijke ontwikkeling, op mijn
zedelijk karakter, op mijn godsdienstigen toestand, in den
woord, op mijn geheele zijn, denken en handelen, dat
dit feit eene opzettelijke vermelding verdient.
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VIERDE HOOFDSTUK.

MIJNE BEKEERING.

Mijne moeder en haar bidden. — Een goed man. — ik hoor voor
het eerst eene preek. — Indruk door dat woord gewekt. —
Gebed en geloofsgemeenschap. — De eerste vrucht'en
daarvan.

Levendig herinner ik mij het °ogenblik, toen ik van
eene liefhebbende moeder werd losgescheurd; ik zag hare
tranen, ik hoorde hare rouwklachten ; het gansche tooneel staat mij onuitwischbaar voor oogen. Van kinds
aan en voortdurend is mij het beeld mijner moeder bijgebleven ik gedenk steeds hare gebeden, hoe en wat
zij voor mij bad ; want reeds voor mijne geboorte was
mijne moeder, voor zooveel zij dat in slavenbanden wezen
kon, eene. geloovige, christelijke vrouw. Voor niets ben
ik God meer dankbaar geweest, dan voor het bezit eener
vrome moeder, want geen andere aardsche gift staat hiermede gelijk. Hare vermaningen, hare gebeden zijn mij
onvergetelijk, en daarom noem ik eiken zoon, iedere
dochter gezegend, die het voorwerp was van het gebtd
eener godvreezende moeder. Nooit is het gevoel in mij
uitgewischt, dat, hoe jong ik ook zijn mocht, door de
gebeden mijner moeder is ontwaakt en levend gebleven.
Niet minder dankbaar is mijn) hart aan den man, die
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later voor het eerst mij helderder inzichten en een dieper gevoel voor het gezegende der godsvrucht schonk.
Hij heette John Mc. Kenny. Georgetown, een stadje
niet verre van Riley's plantage, was zijne woonplaats en
hij bakker van beroep. Zijn karakter was dat van een
oprecht, liefdevol Christen. Hij stond bekend voor zijn
diepen afkeer van slavernij en zijn onwrikbaar voornemen
om nooit voor zijn beroep zich van slavenarbeid te bedienen. Zelfs wilde hij geen slaaf huren, daar niet deze
maar zijn meester het loon ontving, en zoo deed hij
alles ôf zelf, ôf met zulken vrijen arbeid als de gelegenheid hem aanbood. Er was een algemeen opzien tegen
hem, niet alleen, omdat hij zich zoo zonderling onthield
van wat niemand buiten hem als kwaad beschouwde,
maar om zijn bekend zijn als in alles stipt eerlijk en
rechtschapen. Van tijd tot tijd trad deze man als evangelieilliediker op, en wel aan zulke plaatsen, waar in dien
tijd evangeliedienaars niet of slechts schaars kwamen.
Zoo zou hij ook op zekeren Zondag op een half uur afstands van onze plantage prediken en mijne moeder
drong er bij mij op aan, dat ik onzen meester de
vergunning zou vragen, hem te gaan hooren. Reeds
vroeger had ik een paar malen zulk een verzoek gedaan
en was er enkel met een pak slaag afgekomen. Geen
wonder dus, dat ik weinig lust had de proef op
nieuw te nemen. Mijne moeder echter hield aan en
zeide: ,,Mijn zoon, och ik wenschte zoo, dat gij meester
vroegt, om den heer Mc. Kenny te hooren prediken."
Mijn antwoord was op nieuw : //Lieve moeder, ik heb er
een zin in, want er is enkel slaag me'è op te loopen."
Maar zij hield vol en drong: ,,Och ga maar, en vraag
het toch !" Ik keerde mij om en herhaalde dat ik niet
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ging, maar nauwelijks zag ik, hoe mijne moeder het
hoofd liet zakken en begon te schreien, of ik ging naar
haar toe en zeide : ,,Moeder, ik zal het vragen." ,,Dat
is goed," hernam zij vroolijk, en ik ging weg. Toen ik
dicht bij het huis gekomen was, zag Riley mijne schaduw en zich omkeerende kwam hij op mij toe met de
vraag : ,,wat ik wilde." Mijn antwoord was : ,,dat ik
hem wilde vragen of ik de preek mocht gaan hooren."
,Waar 9" //Te Newport Mill." ,,Wie preekt daar?"
//De heer Mc. Kenny." ,,Waarom wilt gij hem hooren
preeken?" Dat was voor mij een moeielijke vraag, ik
kon niet zeggen waarom ik het eigenlijk wenschte, en
ik dacht ook maar best het niet vrij uit te spreken. ,,Wat
goeds meent gij, dat het u doen zal ?" Dit was een even
lastige vraag, waarmede ik geen weg wist. ,,Wie heeft
het u in het hoofd gebracht?" Wat zou ik zeggen? ik
wilde mijne moeder niet in moeite brengen, maar zij had
mij geleerd altijd waarheid te spreken, en daarom zeide
ik: // mijne moeder." ,,Zoo," ging hij voort, // ik dacht
wel, dat het een werk uwer moeder was; zij wil er van
die verkeerde indrukken in brengen. Maar wanneer
denkt gij terug te zijn ?" Oogenblikkelijk na afloop
van den dienst." Zoo mocht ik dan gaan, maar ter
plaatse gekomen, kon ik wel den spreker, die een zeer
duidelijke stem had, hooren, doch hein niet zien. in
het gebouw zelf werden geen negers toegelaten. Zoo
zwierf ik al hoorende buiten het huis om, totdat het
mij gelukt was eene plaats juist voor de open deur te
verkrijgen, waar ik den prediker ook zien kon. Welk
een eerwaardig voorkomen had hij, en machtig was de
indruk dien hij op mij maakte, toen hij zijne handen
ophief en met heilige geestdrift uitriep: ,,Jezus Christus,
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de Zoon van God, heeft den dood voor alle menschen
gesmaakt, voor aanzienlijken en geringen, voor rijken en
armen, voor dienstbaren en vrijen, voor den neger in
slavenketenen en voor den rijke met diamanten getooid."
Zijn hart was vol van de liefde tot Christus en zoo, door
den Geest van God gedreven, predikte hij eene algemeene verlossing door Jezus Christus. Ik stond daar
en hoorde dat woord en kon niet nalaten te verzuchten : ,,Zou Jezus Christus ook voor mij gestorven zijn?"
Ik kon niet vatten, wat Hem zou gedreven hebben om
ook voor mij te sterven. Ik had nu den leeftijd van
achttien jaren bereikt, maar nog nooit eene preek gehoord, en was ook nooit getuige geweest van een gesprek
over godsdienstige onderwerpen ; ik wist van godsdienst
niets, dan wat mijne eenvoudige, vrome moeder mij geleerd had van onze verantwoordelijkheid aan een allerhoogst Wezen. De tekst, die door den heer Mc. Kenny
besproken werd, was Hebr. 2 : 9. ”Maar wij zien Jezus
met eer en heerlijkheid gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden
des doods, opdat Hij door de genade Gods voor ALLEN
den dood smaken zou." Dit was het eerste Bijbelwoord,
dat mij als zoodanig bekend werd en ik heb het nooit
vergeten, ja, ik mag zeggen, dat er sedert dien dag
nauwelijks één dag is voorbijgegaan, waarin ik niet dat
Schriftwoord en de daaraan verbonden preek heb herdacht.
Het goddelijk karakter van Jezus, zijne liefde voor de
menschen, zijne vergevende genade, zijne medelijdende
ontferming over verworpenen en verlorenen, zijne wreedaardige kruisiging en daarop gevolgde luistervolle hemelvaart, dit alles werd door den prediker met groote macht
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geteekend en besproken, en het machtige van zijn woord
was te grooter voor mij, daar ik al deze dingen voor
het eerst in mijn leven vernam. Telkens en telkens
herhaalde de spreker dat ,, voor all e n" ll v o o r e e
i egel ij k". Deze blijde boodschap, dit woord van verlossing was niet voor eenige weinige uitverkorenen gegeven. Zij bedoelden evenzeer den slaaf als zijn meester,
den arme als den rijke. Het waren woorden vooral voor
de vervolgden, de verdrukten, de zwaar belasten, de gebondenen, die door anderen tot niets nut werden gere
kend dan tot onvergolden arbeid en tot zedelijke en
lichamelijke verlaging. 0 welk een gezegend, welk een
zalig gevoel stortte het in mijn hart, dat ook ik een
voorwerp was van zulk eene LIEFDE. Ik zou op dat
oogenblik vol blijdschap hebben kunnen sterven en herhaalde huiswaarts keerende telkens : // De medelijdende
Zaligmaker, van wien ik daar hoorde, heeft ook mij
lief." ,,Hij ziet uit den hemel met ontferming op mij
neer." ,,Hij stierf om mijne ziel te behouden," en
//eens zal Hij ook mij in den hemel welkom heeten."
Ik voelde mij door eene hemelsche blijdschap opgetogen.
Het was mij, als zag ik boven mij een hoogheerlijk
wezen, van hemelschen luister omringd en mij uit die
heerlijkheid toelachend. Bij het indenken der scherpe
tegenstelling van deze genade en de verachting en vernedering, die ik steeds Van mijn aardschen meester had
ondervonden, voelde ik mij als in een zonlicht van bovenaardsche liefde gekoesterd. Ik dacht bij mijzelven : ,,Hij
zal van nu aan mijn toevlucht zijn, — Hij zal alle
tranen van mijne oogen afwisschen." ll Vau nu aan
kan ik alle dingen verdragen, niets zal mij ooit meer
te hard toeschijnen." ik meende, dat als ,,Massa Riley"
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dien Heere Jezus Christus maar , kende, hij niet zulk
een ruw, snood en wreedaardig leven leiden zou. Geheel overweldigd door de schoonheid der goddelijke
liefde begon ik ll mijne vijanden lief te hebben en te
bidden voor hen, die mij zoo laag en hardvochtig bejegenden."
Eer ik ons huis weder bereikt had, was mijne gemoedsstemming zoo opgewekt geworden, dat ik niet
kon nalaten een eenzaam plekje in het bosch te zoeken,
waar ik nederknielde en God om licht en hulp bad.
Mijn smeeken was in kinderlijken eenvoud, maar oprecht en uit een diep getroffen hart; en de verdere.loop
van mijn leven heeft steeds in mij de overtuiging bevestigd, dat mijn gebed van die ure is verhoord geworden. Van dezen voor mij zoo gedenkwaardigen dag
dagteeken ik mijne bekeering. Hij was mij het opwaken tot een nieuw leven, tot een bewust worden van
eene kracht en bestemming, hooger dan ik ooit had vermoed. Van toen aan wendde ik alles aan om iets meer
van godsdienst te weten te komen, en hoe luttel dit in
mijne omgeving wezen kon, toch kreeg ik een dieper
besef van mijne zonde en van het verderf rondom mij,
zoodat ik aan den innerlijken drang wel moest gehoorzamen, om veel over deze dingen met anderen te spreken. Niet lang duurde het, of ik begon met mijne
medeslaven te bidden, hen te vermanen en te wijzen op dat licht eener hoogere wereld, waarvan ik zelf
enkele malen iets had mogen ontwaren. In weinige jaren
werd ik onder hen een geacht prediker, en ik vertrouw,
dat ik door Gods genade voor velen hunner tot zegen
ben geweest.
Na deze liefelijke uitweiding wil ik tot het verhaal van
4

50

den meer gewonen loop mijns levens terugkeeren, en
verhalen wat mij verder wedervoer.

VIJFDE HOOFDSTUK.

VOOR ALTIJD VERMINKT.

Zorg voor mijn dronken meester. — Zijn vechten met een opzichter. — Ik verlos hem. — Vreeselijke mishandeling door dien
opzichter. — Mijn meester zoekt recht bij de rechtbank ,
maar slaagt niet. — Lijden toen en daarna. —
Behoud mijner betrekking als opzichter.
.

Het verschil tusschen de wijze, waarop de menschèn
als kinderen van den hemelschen Vader elkander behoorden te bejegenen en de wijze, waarop menschen
elkander alleen op grond van verschil van kleur behandeld hebben, komt treffend in het licht in eene
gebeurtenis, die een paar jaar later, toen ik zoo omstreeks twintig jaren oud was, met mij voorviel. De
gewoonten van mijn meester waren die, welke toen
ter tijd algemeen warren onder de loszinnige planters
dezer streken. Hel gebruik des lands bracht mede,
dat zij des Zaterdags of Zondags bijeenkwamen, om te
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dobbelen, harddraverij te houden, hanengevechten aan
te zien, en den ganschen dag whiskey en water te
drinken. Vooruit reeds zeker, dat zij 's avonds hun
weg niet alleen naar huis konden vinden, gaf ieder
zijn lijfknecht last, om lititer op den dag te komen,
ten einde hem naar huis te helpen. Mij was deze post
van vertrouwen bedeeld, en menigmaal heb ik mijn
meester in den zadel gehouden, dat hij niet in staat
was op het paard te blijven zitten, en .zoo in het
duister hem van de herberg naar huis gebracht. Twisten
en vechtpartijen van de ergste soort waren een gewoon
gevolg van deze samenkomsten, en wanneer het er dan
eindelijk bijzonder heet toeging en tevens gevaar dreigde,
daar het er vaak met dolkmessen en pistolen op los
ging, dan was het de plicht van den slaaf, om zich in
het gewoel te mengen en zijn meester in veiligheid
en naar huis te brengen. Wanneer ik rondweg de
waarheid zal zeggen dan was dit laatste een deel van
mijn taak, waarvan ik juist geen bijzonderen weerzin
had. Ik was jong, buitengewoon sterk en vol zelfvertrouwen, en wanneer liet er zoo geweldig op los ging,
dan had ik een bijzonderen slag om mij door de
blanken, — die ik op doodstraf niet zou hebben mogen
slaan, — door te dringen, mijn meester te vatten, hem
weg te dragen en op zijn paard huiswaarts te brengen,
met hetzelfde gemak als had ik slechts een zak graan
te vervoeren gehad, Ik gevoelde bij zulke gelegenheden, dat ik voor hem iets deed, waartoe hij zelf niet
in staat was, en boezemde door mijne kracht en handigheid zelfs anderen een zeker ontzag in.
Bij een van deze gelekenheden geraakte mijn meester
in twist met zijns broeders opzichter, Bryce Litton. Allen,
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die bij den twist tegenwoordig waren, kozen Littons zijde,
en spoedig werd het eene vechtpartij. Ik zat buiten op
den stoep der herberg, en zoodra ik bemerkte, dat het
op een vechten ging, hield ik een oog in 't zeil. Mijn
meester, een zwaar gebou w d man, was een eerste worstelaar en wist in een gewoon gevecht genoeg ruimte
om zich te houden, maar nu in een hoek gedrongen en
door een twaalftal personen met vuisten, kannen en
stoelen aangerand, kreeg hij het te kwaad. Zoodra
mij zag, riep hij mij toe: ,,Help, Sie, dring er door,
en sta mij terzij !" Dit te doen was een lastig werk.
Toch schoof ik er tusschen, voelde een regen van slagen
op mijn hoofd en schouders, maar slaagde toch ten
laatste met mijn meester uit de kamer te slepen. Dolzinnig van drank en woede, was hij niet buiten, of hij
wilde op nieuw naar binnen om den strijd te hervatten,
maar ik zette hem met overmacht in zijn wagen, sprong
nevens hein en jaagde huiswaarts.
Toen de worsteling op het hevigst was, had Brvce
Litton het ongeluk van <te vallen. Of de drank er
schuld van was, of wel dat ik hem zijn evenwicht heb
doen verliezen, is iets, dat ik bij de slagen, die ik te
verduren had, onmogelijk kan zeggen. Zooveel is zeker,
dat hij van zijn vallen mij de schuld gaf, en dat
hij bij hoog en duur zwoer, dat hij er wraak voor
nemen zou. De gelegenheid daartoe kwam maar al
te ras.
Omstreeks eene week na dit voorval werd ik door
mijn meester te paard met brieven gezonden naar eene
plaats op een paar uren afstands. De kortste weg liep
door een laan, die tot de bezitting van mijns meesters
broeder behoorde, en diens opzichter was met drie negers
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in een nabijgelegen veld, toen ik van alles onbewust en
dus niets kwaads duchtende, voorbijreed. Bij mijn terugkeer zag ik den opzichter op een hek zitten, maar van
de negers ontdekte ik niemand. Van geen kwaad of
gevaar bewust reed ik argeloos door, maar toen ik bij
het hek kwam, sprong de opzichter er af en op hetzelfde oogenblik sprongen twee negers , die verscholen
gelegen hadden, op om mij den weg te versperren, terwijl de derde achter mij te voorschijn kwam. Dus ingesloten werd het mij • duidelijk, dat ik met een vijandelijken aanval te doen had. De opzichter greep den
teugel van mijn paard en gelastte mij met de ruwe
bewoordingen, waarmede men gewoon was den slaaf
toe te spreken, af te stijgen. Ik vraag waarom. ,,Om
de zwaarste geeseling te ontvangen, die gij nog ooit
in uw leven gehad hebt, zwarte schurk !" ,,Maar
waarom wilt gij mij geeselen, mijnheer Litton?" ,,G een
woord meer," riep hij, ,,stijg terstond af en doe uw
wambuis uit 1" Ik zag, dat mij niet anders restte en
liet mij dus aan de andere zijde van het paard glijden.
//Gooi uw wambuis uit," bulderde hij, en toen ik hiermede draalde, hief hij zijn stok op om mij te slaan, maar
trof daarmede mijn paard zoo geducht, dat het steigerde,
zich losrukte en naar huis vlood. Ik stond dus zonder
eenig middel meer om te ontvluchten tegenover vier
sterke mannen. Bij het ontwijken van den slag des
opzichters had ik door een gelukkig toeval zulk eene
plaats gekregen, dat ik alleen van voren kon aangerand
worden. De opzichter gebood de negers mij te vatten.
maar deze mijne sterkte kennende, waren niet vlug
in het gehoorzamén aan dit bevel. Eindelijk deden zij
hun best, maar zoo dikwijls zij in mijne nabijheid kwa-
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men, stootte ik hen met kracht van mij af, en een
zelfs stortte belangrijk gewond ter aarde.
Intusschen diende Bryee Litton mij telkens met zijn
stok slagen op het hoofd toe, die wel niet krachtig genoeg waren om mij te doen neervallen, maar toch mijn
bloed van alle zijden deden vloeien. Hij hield niet op
met vloeken en schreeuwen : ,,Geeft het niet op, geeft
het niet op !" totdat hij eindelijk in de overspanning
zijner woede een zwaar blok hout ophief, en dat zoo op
mijn arm deed nedervallen, dat die brak en ik half bewusteloos ter aarde stortte. Nu regende het slagen op
mijn hoofd en lichaam totdat beide mijne schouderbladen
gebroken waren en het bloed mij uit den mond guste.
Het baatte niet dat de negers wilden eindigen. //Zaagt
gij niet dat de schurk mij sloeg?" klonk het dan uit
zijn mond, en de negers moesten wel ,,ja" zeggen,
ofschoon ik hem zelfs niet had kunnen aanraken. Eindelijk scheen zijne wraaklust voldaan en riep hij mij
toe, dat ik nu wist wat het in had een blanke te slaan.
Intusschen had het terugkomen van mijn paard zonder
ruiter te huis opzien gebaard, en ging mijn meester met
eenige mannen op weg om mij te zoeken. Zoodra hij
mij zag ilep hij in gramschap: ,Ellendige neger, gij hebt
gevochten !” Ik zeide 'hein, dat dit niet zoo was, maar
dat Bryce Litton zich op die wijze gewroken had, omdat bij gelegenheid van het gevecht in de herberg ik
mijn meester op diens eigen gebod uit het gewoel had
verlost. Nu keerde zich zijn toorn tegen den opzichter,
en ziende hoe ik mishandeld was, gaf hij de zaak terstond bij het gerecht aan. Dit baatte hem weinig, want
Litton bezwoer voor het gerecht, dat toen hij mij had
toegesproken, ik van mijn paard was gesprongen, hem
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had aangerand en hem gedood zou hebben, als de negers
hem niet te hulp gekomen waren. Een neger mocht
tegenover een blanke niet eens getuigen, zoodat hij werd
vrijgesproken. Mijn meester had al de gerechtskosten
te betalen, en ofschoon hij zich hiervoor de genoegdoening gaf van Litton een schurk te noemen en hem een
pak slaag te geven, moest hij ook dit met geldelijke
schadevergoeding en eene geldelijke boete bezuren.
Mijn lijden van deze wreede behandeling was verschrikkelijk. Behalve mijn gebroken arm en hoofdwonden, kon ik de stukken van mijne schouderbladen bij
iedere ademhaling voelen bewegen. Geen geneesheer of
heelmeester werd te hulp geroepen om mijne wonden te
verbinden, van zulk eene verkwisting was op Riley's
plantage geen sprake. ,,Een neger wordt wel van zelf
beter," gold daar als geloofsartikel, en de uitkomst scheen
zulk een geloof te bevestigen. Onze sterke gezondheid,
het gevolg van een altijd arbeiden en leven in de open
lucht, deed onze wonden met even weinig ontsteking
als die van het vee genezen. Ik werd verzorgd door de
zuster van mijn meester, Miss Patty, zooals wij haar
noemden, die de geneeskundige zorg voor de geheele
plantage had. Zij was eene gespierde vrouw, die tegen
niets opzag, en tanden trok en gebroken beenen zette
als ware zij daartoe wetenschappelijk opgeleid. Meer dan
eens heb ik haar een woedenden os zien doodschieten
die de negers te vergeefs trachtten meester te worden om
hem te slachten. Zij zette mijn arm en verzorgde mijn
rug zoo goed als zij dit verstond. Helaas, het was een
armelijk schoenlapperswerk. Van dien dag af heb ik
mijne handen nooit meer tot op de hoogte van mijn
hoofd kunnen opheffen. Het duurde vijf maanden eer
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ik in staat was iets te doen, en toen ik voor het eerst
weder beproefde te ploegen, was een stoot van het
ploegijzer op een steen genoeg, om mijne schouderbladen
weder buiten verband te brengen en mij nog meer pijn
dan bij liet eerste breken te veroorzaken. Als een verminkte heb ik alzoo mijn verder leven moeten doorbrengen. Oefening, aanhoudende oefening heeft mij later
meer bekwaamd om allerlei veldwerk te verrichten, maar
het vrije en volle gebruik der spieren mijner armen heb
ik nooit teruggekregen.
Ik behield mijn post als opziener, en dat met de bijzondere gunst van mijn meester, die blijde was dus het
hooge loon van een blanken opzichter uit te winnen en een
veel beteren oogst te hebben. ik mag niet ontkennen,
dat ik zijn eigendom met veel ruimer hand gebruikte
dan hij zelf zou gedaan hebben, door zijn volk beter
voedsel te geven ; maar wat ik hem op die wijze onthield,
was evenzeer in zijn belang, terwijl ik hem niet de
stipste eerlijkheid eiken daalder verantwoordde, dien ik
voor verkocht goed kreeg. Langzamerhand werd niets
verkocht dan door mijne bemiddeling, daar door wien
hij het ook beproefde, ik steeds hooger prijs maakte en
hij zelf niet het minste verstand van zaken had. Jaren
lang deed ik alles voor hem, en al kreeg ik zoo geen
reden om veel goeds van zijn zedelijk I :.arakter te den_
ken, ik achtte mij tot trouw jegens hem verplicht, en
kan voor ,God en inenschen verklaren, dat ik hem tot
in het minste eerlijk heb gediend. Ik vergaf hem alle
mij aangedane mishandeling en was trotsch op de gunst
en het vertrouwen, die ik door mijn ernstig pogen gewonnen had.
)
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ZESDE HOOFDSTUK.

EENE REIS MET GROOTE VERANTWOORDELIJKHEID.

Mijn huwelijk. — Mijns meesters huwelijk. — Zijn ondergan[f. Vraagt mij hulp. — Eene groot° onderneming. — Lange en wei
gelukte reis. -- Voorvallen op reis. — Strijd tusschen neiging
,en plicht. — Plichtgevoel zegeviert.

Toen ik omstreeks twee en twintig jaar was, trad ik
in het huwelijk met een degelijk en voor eene
wel opgevoed meisje, dat toebehoorde aan eene naburige
familie, die den naam had van godvreezend en voor de
onderhoorigen goed te zijn. Ons eerste ontmoeten was
op de godsdienstige samenkomsten, die ik bijwoonde. Zij
heeft mij twaalf kinderen geschonken, van welke nu nog
zeven in leven zijn, die de troost en hulp van mijnen
hoogen ouderdom werden.
Gedurende langen tijd was het mijne bezigheid om
het oog te houden op den veldarbeid en onzen oogst op
de -naburige markten te Washington en Georgetown.
Vele achtenswaardige lieden, die nog daar leven, hebben
misschien nog eenige herinnering van „Siah" of uSie"
(zooals zij mij noemden) als den man, met wien zij op
de markt zaken deden ; maar hebben wellicht zij mij
vergeten, ik gedenk velen hunner met een aangename.
herinnering.
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Eindelijk trad ook mijn meester, nu vijf en veertig
jaren geworden, in het huwelijk met eene jonge vrouw
van 1 8 jaren, die een weinig vermogen en nog meer
overleg had. Hare zuinigheid was in het oog vallend,
en ons personeel had het er niet ruimer door. Zij had
een jonger broeder, Francis genaamd, over wien Riley als
voogd gesteld was. Deze beklaagde zich menigwerf over
de schraalheid in huis en verzekerde mij gedurig met
tranen, dat hij niet genoeg te eten had gehad. Ik
maakte hem mij voor altijd tot vriend door in zijn leed
te deden en zijn honger te stillen door hem volop te
geven van het voedsel, dat voor mijn gezin bestemd was.
Hij is nog in leven en naar ik hoor een der rijkste
burgers van Washington.
Niet lang echter duurde het, of de verkwisting van
den heer des huizes kon niet langer door het overleg
zijner vrouw worden bestreden. Mijn meester geraakte in
geldelijke verlegenheid, deze berokkende hem een rechtsgeding met zijn schoonbroeder, die hem had aangeklaagd,
dat hij oneerlijk handelde met het hem toebetrouwd eigendom. Reeds dit langdurig rechtsgeding was eene slooping, op zichzelve groot genoeg om hem ten val te
brengen.
Hoe hard en heerschzuchtig mijn meester ook altijd
geweest was, toch had ik in dit geval medelijden met
hem. Soms was hij zeer ter neêr geslagen, soms ook
was hij woedend door drank en woede. Dag aan dag
reed hij naar het rechtsgebouw en met elken dag geraakten zijne zaken meer in het nauw. Gedurig bezocht
hij mij in mijne hut, om mij te berichten hoe het met
.zijne rechtszaak stond, een verhaal, dat altijd van klachten over zijn ongeluk en verwenschingen van zijn schoon-
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broeder overvloeide. Zoo goed ik kon, trachtte ik hem
dan moed in te spreken en troost te bieden. Hij stelde
in mijne goede trouw en in mijn oordeel vertrouwen,
en deels uit hoogmoed, deels echter ook door dien heiligen geest van liefde, dien ik in Jezus had leeren kennen en eeren, nam ik van harte in zijn ongeluk deel.
De arme, altijd drinkende, geheel zorgelooze en jammerende man was ten eenemale buiten staat, om zelf op
zijne zaken acht te slaan en deze te regelen.
Op zekeren nacht in Januari kwam hij, nadat ik reeds
lang sliep, in mijne hut en maakte mij wakker. Ik vond
deze handelwijs vreemd, maar gedurende geruimen tijd
zeide hij niets en warmde zich in droevige stemming bij
het nog smeulende haardvuur. Eindelijk barstte hij handenwringend in een luid zuchten uit. ,,Zijt gij krank,
massa?" vroeg ik. Hij gaf geen antwoord, maar bleef
zuchten. //Kan ik wellicht u eenige hulp bieden, massa?"
Ik zeide dit met bewogen stem, want ik had medelijden
niet zijn diepgevoeld leed. Eindelijk barstte hij los en
zeide : //Och Sie, ik ben geruïneerd, hopeloos geruïneerd."
',Hoe zoo, Massa?" ,,Zij hebben een vonnis tegen mij gekregen, en eer wij twee weken verder zijn, zal iedere
neger, dien ik rijk ben, verkocht zijn." Toen barstte hij
op nieuw los in een vloed van scheldwoorden tegen
zijn schoonbroeder en in allerlei verwenschingen. Zwijgend hoorde ik alles aan, en aan mijn medelijden met
mijn meester paarde zich schrik ten aanzien van het
lot, dat mij en mijn gezin te wachten stond. ,,En nu,
Sie," ging hij voort, //er is maar één weg, om nog iets
voor mij te behouden. Gij kunt mij helpen, dat wilt
gij immers? Zoudt gij niet?" In zijne droefheid ging
hij zoo ver, dat hij zijn arm vertrouwelijk om mij heen
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sloeg. //Als ik iets doen kan, massa, zal ik het gaarne
doen. Wat wilt gij, dat ik doen zal?" Zonder rechtstreeks op mijn vraag te antwoorden, ging hij voort:
„Gij zult het toch immers doen 9 Ik heb u groot gemaakt, Sie, ik heb u tot mijn opzichter gesteld. Ik
weet wel, dat ik ook soms u hard heb behandeld, maar
ik meende dat nooit zoo erg." Al zoo voortsprekende,
kwam hij er echter niet toe om te zeggen, wat hij bepaald van mij verlangde. „Beloof mij, mijn jongen,
dat gij het doen zult." Hij scheen vast besloten, dat
ik eerst beloven zou , eer hij voor iets uitkwam, zeker
als hij was, dat als ik maar eerst beloofd had, ik ook
geen moeite zou sparen, om mijn gegeven woord gestand te doen. Dus gedrongen door • den man, dien ik
nu ruim dertig jaren had toebehoord en gediend en
zelf vol vrees van verkocht en van de mijnen gescheiden,
misschien naar het Zuiden, naar die hel in de voorstelling
van de meer noordelijk wonende slaven, vervoerd te
worden, gaf ik mijne toestemming en beloofde getrouw
te zullen doen wat althans een deel van zijn ondergang
zou kunnen verhoeden.
Eindelijk kwam hij dan ook met zijn voorstel voor
den dag. ,Mijn verlangen, Sie, is," zeide hij, „dat gij
naar mijn broeder Amos in Kentucky gaat en al mijne
slaven met uw derwaarts neemt." Ik had niet meer
verbaasd kunnen opzien, als hij mij had voorgesteld om
naar de maan te reizen. „Naar Kentucky, Massa, naar
Kentucky ? Maar ik weet niets van den weg daarheen."
HO, die weg is voor een knappen kerel als gij gemakkelijk genoeg te vinden. Ik zal u een pas geven en u
alles zeggen, wat gij te doen en in acht te nemen
hebt." Ziende dat ik aarzelde, werkte hij bij vernieuwing
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op mijn angstgevoel, door mij verkoop en scheiding van
de mijnen voor te spiegelen.
Wel twee of drie uren duurde onze samenspreking,
en ik eindigde met stellig te beloven, dat ik alles zón
doen, wat ik vermocht. Behalve mijne vrouw en twee
kinderen moest ik achttien negers ruim drie honderd
uur ver geleiden door een land, waarmede ik geheel
onbekend was, en dit in het midden van den winter
immers het was in Februari van het jaar 1825. Mijn
meester was, naar hij •zeide, voornemens na eenige
maanden te volgen en dan zich in Kentucky te vestieren.
Toen ik tot de reis besloten was, dacht ik ook ernstig
aan de noodige toebereidselen. Zij waren weinige en
zeer spoedig gereed. Ik laadde een wagen met boonen,
meel en spek als voedsel' voor ons zelven en één paard.
Ik gevoelde langzamerhand mij een persoon van gewicht
en vereenzelvigde mij geheel tnet mijns meesters plan,
om zijne slaven in vrijheid te brengen. Reeds in den
tweeden nacht, nadat ons plan beraamd was, waren wij
onderweg. Het was grootelijks in het belang der onderneming, dat de dus weggezondenen zoolang onder mijn
beheer gewest waren en zich allen innig aan mij gehecht gevoelden door de verlichting, die ik hun steeds
in hun ongelukkig lot zocht te verschaffen. Hierdoor
had ik niet de minste moeite met het bewaren van
orde en gezag. De vrees van gescheiden en naar het
Zuiden verkocht te zullen worden, verbond hen onderling op het nauwst en hield ze geduldig en vaardig.
Wij reisden des avonds te elf ure af en hielden
geen rust van eenige beteekenis voor den navolgenden
middag te twaalf uur. De mannen gingen te voet, de
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kinderen hadden hun plaats op den wagen, en nu en dan
reed ook mijne vrouw een poosje. Al voort gingen
wij door Alexandria, Culpepper, Tanguier, Harpers Ferry,
Cumberland, en zoo over het gebergte naar Wheeley.
In alle herbergen langs den weg vonden wij plaatsen
ingericht voor de berging der negers, die bij den gedurigen verkoop heen en weder vervoerd werden. In deze
vonden wij onze rustplaats, en dit was onze eenige onkosten, daar wij al ons voedsel bij ons hadden. Aan
allen, die mij,inlichtingen vroegen, toonde ik mijns meesters pas en lastbrief om zijne slaven naar Kentucky
over te brengen, en niet weinigen hadden een woord
van lof voor den trouwen neger, aan wien iemand zulk
een baantje durfde toebetrouwen.
Op de plaatsen, waar wij rust hielden, waren menigmaal vervoerders van negers met hun troep, die bijna
zonder uitzondering allen met ketens aaneen verbonden
waren, om hun het wegloopen te beletten. Zulke drijvers
vroegen mij herhaaldelijk : ,,Van waar zijn deze negers?"
Na dit gehoord te hebben was steeds de tweede vraag:
,,Waarheen gaat gij ?" 1/Naar Kentucky." — ,,Wie
is hun drijver?" — ,,Wel ik ben met de zorg voor hunne
goede overkomst belast." u We1k een knappen neger !"
was dan de gewone uitroep, waaraan men soms de vraag
verbond : ,,Zou uw meester u willen verkoopen ?" of
een: ,,Kom binnen en zit bij ons." Zoo bracht ik menigen avond met de vrijen .1 1 de gelagkamer door, terwijl hunne slaven in het hok geketend lagen en de
mijnen heen gingen en deden wat zij wilden.
Toen wij te Wheeley gekomen waren, verkocht ik
naar het met mijn meester beraamd plan paard en wagen en kocht eene groote platboomde boot. Ons reizen
-
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werd hierdoor vrij wat aangenamer dan te loopen op
eene wijs, als waarop wij dat in de laatste dagen hadden moeten doen, om niet nog in de handen der schuldenaars van onzen meester te vallen. Zeer weinig kracht
hadden wij met de riemen te doen, de stroom voerde
ons gelgidelijk mede, zoodat wij al den tijd hadden om
door een lang en rustig slapen onze krachten weder te
herstellen.
Weldra geraakte ik in eene nieuwe en onverwachte
moeielijkheid. Toen wij de oevers van de Ohio langs
gingen, werd ons herhaaldelijk door menschen van den
kant, die ons beroepen konden, gezegd, dat wij hier ter
plaatse niet langer slaven waren, maar vrij konden zijn,
indien wij slechts wilden. Vooral te Cincinnati omringden ons hoopen kleurlingen, die ons hetzelfde zeiden en.
er op aandrongen, dat wij in hun midden zouden blijven. Zij hielden ons voor, dat wij dwazen waren, als
wij er ook maar een oogenblik over dachten om ons
zelven aan een nieuwen eigenaar in handen te geven.
Hier waren wij onze eigen meesters en buiten alle bereik van vervolgers. Ik zag, dat de, mannen, die ik onder mijne hoede had, door zulk spreken zeer aangetrokken werden en opgewonden geraakten. Reeds was er
een begin van ongehoorzaamheid aan het opkomen. Ook gevoelde ik, dat ik zelf innerlijk begon te wankelen. De
vrijheid was steeds het voorwerp van mijn vurig begeeren geweest, ofschoon ik nooit aan iets anders had gedacht, dan mij zelven door extra arbeid vrij te koopen.
Het denkbeeld van wegloopen was zelfs nooit bij mij
opgekomen. Ik had- op dit punt een sterk gevoel van
eer, gegrond op de voorstelling van de betrekking van
een slaaf tot zijn meester, die ik steeds uit den mond
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van leeraars en godvreezende mannen vernomen had.
Hoe aanlokkend daarom de voorstelling was, dat ik mijzelven, de .mijnen en mijne medeslaven kon vrijmaken
en van nu aan onszelven toebehooren, mijn gevoel van
recht kwam er tegen op. Ik had mijn meester beloofd, dat ik zijn eigendom naar Kentucky zou overbrengen en het in handen van zijn broeder Amos
stellen. Ook kwam een goed deel ijdelheid in het
nemen van mijn laatst besluit. Ik had iets buitengewoons op mij genomen, mijne ijdelheid was al den weg
over gestreeld geworden door de ontvangen loftuitingen,
en in mijne gedachten stelde ik mij voor hoe tevreden
Meester Amos zou zijn, als hij hoorde van mijne trouw
aan mijn gegeven woord.
Onder den invloed van al deze overleggingen en
ziende, dat de verleiding al in macht toenam, gaf ik den
stuurman Smet nadruk bevel van land af te zetten en
het midden des strooms te houden. Een vloed van
verwenschingen ging ons van den kant achteraan ; maar
de negers, die onder mij stonden, waren te gewoon aan
het gehoorzaam volgen en helaas, te verlaagd en onkundig om te weten, welke voorrechten zij op dit oogenblik prijsgaven, dat zij zelfs aan den minsten wederstand
tegen mijn gezag niet dachten.
Later heb ik dikwèrf groote angsten en zielesmart geleden bij het denkbeeld, dat ik het middel geweest was,
om zoovele mijner medemensehen in de helsche banden
der slavendienstbaarheid te houden. Menigmaal heb ik
in gebeden geworsteld om de zekerheid te verkrijgen, dat
de Heer mij die zonde vergeven mocht. Toen ik de
zoetheid der vrijheid zelf had gesmaakt en wist hoezeer
de toestand van hen, die ik had overgebracht, later door
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verkoop was verergerd, scheen mij het hun berokkend
kwaad iets onvergefelijks. Wat mij steeds troost is, dat
ik handelde naar het licht, dat ik had en meende wel te
doen. Helaas, mijn hart was duisternis, ik wandelde
in onwetendheid, want ik kende den adel der vrijheid
nog niet en hoeveel den menseh in de vrijheid ontroofd
en ontstolen wordt.
Hoevele voordeelen ook voor mijzelven verwierp ik,
toen ik mij de gelegenheid om vrij te worden ontglippen
liet. Maar ik mag ook in dezen Gods weg, die de harten
als waterbeken leidt, niet uit het oog verliezen. Onder
zijne opvoedende vaderzorg won ik door tegen de verleiding in plichtgevoel te volgen, zeker in zedelijke kracht.
Is het voorts niet zijn woord, dat wie over weinig getrouw 'is over veel zal gezet worden, en dit is later
werkelijk mijn deel geweest. Ik trachtte met het oog
op de ontvangen verlossing en door de liefde van Jezus
gedrongen te doen, wat Hem welbehagelijk was. Die
gedachte gaf mij toen vrede, en waar mijn onverlicht
oordeel dwaalde, lag dit niet zoo zeer aan mij als aan
het stelsel der slavernij en de wijze, waarop het tot zelfs
door evangeliedienaars en godvreezenden verdedigd en gerechtvaardigd werd.
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ZEVENDE HOOFDSTUK.

EEN NIEUW TE HUIS.

lk word een Methodist prediker. — Mijne arme lotgenooten verkocht. —
Mijn zielestri jd. — Gesprek met een goedgezind. Methodistprediker. — Bezoek op vrijen grond en eerste voornemen tot
verkrijging mijner vrijheid.

Omstreeks het midden der maand April van het jaar
18 28 kwam ik in het graafschap Davis, in Kentucky. aan,
en gaf mijzelven en mijne medemakkers over in handen
van mijns meesters broeder, Amos Riley, een man, die
bezitter was van eene groote plantage met tusschcn de
80 en 100 negers. Zijn huis was ongeveer twee uren
ten zuiden van dè Ohio rivier gelegen, vijf uren boven
Yellow Banks aan den Big Blackfords kreek. Drie jaren
bleef ik daar en werd ten gevolge eener aanbeveling
van eerlijkheid en bekwaamheid, die ik. uit Maryland had
medegebracht, met een algemeen toezicht over landbouwwerk belast. Mijne plaatsing was in menig opzicht meer
aangenaam dan de betrekking, die ik verlaten had. De
hoeve was grooter, veel vruchtbaarder en er was daardoor meer voedsel voor de arbeiders beschikbaar, eene
zaak van het hoogste belang voor slaven, die van alle
ander levensgenot verstoken, bijna alle heil in hunne
voeding moeten zoeken. Overvloed van levensonderhoud
.

7
is in elk menschenleven belangrijk, maar is dit tienmaal meer in het leven van den slaaf, wiens maag altijd
door hard werk geprikkeld wordt en die bij het werk,
dat hij zonder loon voor anderen verricht, nauwelijks
iets anders of hoogers heeft, dat zijne gedachten kan
bezighouden. Mijne opzienersbetrekking verleende mij
eenige voorrechten, waarvan ik dankbaar gebruik maakte,
maar bijzonder in verband tot,. die godsdienstige belangen, die, sedert ik kennis had gekregen van Christus
en Christendom, al mijne gedachten, ja, geheel mijn hart
hadden ingenomen. De gelegenheden, om evenzeer blanken
als zwarten te hooren prediken, waren in Kentucky 'veel
overvloediger. Zooveel ik slechts kon, woonde ik de prediking des woords bij, en deelde ik in camp-meetings,
‹velke van tijd tot tijd in den omtrek gehouden werden.
Door. zoo kennis op te doen en door deze verkregen
kennis zorgvuldig acht te geven op mijn eigen hárt en
innerlijk leven, als ook op den levenswandel en het karakter van allen, die mij in engeren en wijderen kring omringden, werd ik meer va» nabij bekend met de godsdienstige gevoelens en gewaarwordingen, die diep in
's menschen borst ingeplant en daar als verscholen zijn.
Tevens bleek mij door oefening en het letten op anderen,
welke de beste weg is, om godsdienstige gezindheden
te wekken en wakker te houden, en zoo onverschilligen
en verharden te doen ontwaken, en in het algemeen om
godvruchtige indrukken in het leven te roepen onder den
onwetenden en gedachteloozen menschenhoop, die mij als
een slachtoffer der meest menschonteerende verdrukking
omringde.
Geene graote geleerdheid noch godgeleerde wetenschap
is tot dit doel noodzakelijk. Ware dit zoo, dan, het is duide-
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lijk genoeg, zou wel prediken nooit mijne roeping kunnen geweest zijn. Toch ben ik overtuigd, dat mijn spreken bij volheid van overtuiging van eigen zondigheid en
an Gods genade in Christus, hoe onvolmaakt en armelijk op zich-zelf, niet geheel zonder nut en vrucht is
geweest voor hen, die nog minder gelegenheid hadden
dan ik om over deze zoo noodige, heilige zaken na te
denken. Zooveel is zeker, dat ik niet kon nalaten om
Ook zelf te pogen, wat ik anderen op dezen akker verrichten zag welke béhoefte mij met alle macht deed
arbeiden, om èn met het oog op mij-zelven èn met het
oog op anderen werkzaam te zijn \. oor den oogst, die
hier tegen den dag der eeuwigheid rijpt. Waar ik
dit naar waarheid mag getuigen, kan ik mij niet weerhouden van mijn dank aan God uit te spreken, dat mij
de bewijzen niet ontbraken, dat mijn dienstdoen
velen« aangenaam en tot werkelijker zegen was. In den
loop der jaren 1825 tot 1828 greep ik met beide han;len elke gelegenheid aan, om mij zelven beter te ontwikkelen tot een waardig getuige van den Heere
Christus, en werd daarna ook op dien grond door de
driemaandelijksche vergadering der Methodist-Episcopale
kerk als prediker aangenomen.
In het jaar 1828, in het voorjaar, gewerd ons de tijding,
dat het mijn ouden meester niet gelukken mocht, om
Zijne vrouw over te halen hem naar Kentucky te vergezellen, zoodat hij wel moest blijven, waar hij was. Dit
drong hem een agent te zenden, om al zijne slaven,
uitgezonderd mij en mijn gezin te verkoopen en hem de
opbrengst te bezorgen. Dit leidde tot een ander van
die hartverscheurende tooneelen, waarvan het eerste, dat
ik als kind aanschouwde, zulk een diepen, onuitwischbaren
;

,
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indruk in mijne ziel had achtergelaten. Mannen en
vrouwen, ouders en kinderen stonden om voor altijd te
worden gescheiden. Liefdebanden, die den Afrikaan niet
minder dan den Europeaan aan de zijnen verbinden, werden
iii baatzuchtige wreedheid als niets geacht, en de ijzeren
zelfzucht, welke de meest hatelijke instelling der wereld
in het leven openbaar maakt, zou op nieuw in hare
naaktste en walgelijkste mismaaktheid vertoond worden.
Met de mijnen verschoond van het vonnis zou ik geen
persoonlijk deel hebben aan den ramp, maar kon toch
den zielsangst mijner oude lotgenooten niet zonder bet
diepste smartgevoel aanzien. De pijn, die mij doorgriefde,
kwam nabij de smart, die mijne moeder toonde, toen ik
voor een tijd van haar gescheiden werd. Het was mij
niet mogelijk, om niet een stelsel, dat zulke folteringen in het leven riep en hen, die het voorstonden, met
den diepsten haat te baten. Of zou een slaaf anders
hebben kunnen gevoelen, wetende dat hem elk oogenblik
gelijken vreeselij ken en onnoodigen jammer als eenzwaard
boven het hoofd hing, een jammer, alleen afhanklijk van
den gril of veronderstelden nooddwang der slavenhouders, die onder het schild der wet konden wat zij
wilden, zonder dat voor hun slachtoffer eenig medegevoel
of de minste kans op bescherming bestond.
Toen ik gadesloeg, wat om mij voorviel, en luisterde naar
het kermen en klagen mijner medeslaven, gingen mij de
oogen ten volle open voor den gruwel der slavernij, en bejammerde ikhet diep, dat ik hen verhinderd had van de gelegenheid gebruik te maken, die zich te Cincinnati had
aangeboden om vrije menschen te worden. Slechts eene
gedachte had mij bezield, trouw te houden aan mijn gegeven woord en zoo mijns meesters belangen te dienen
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zonder op het belang van zijne slaven te letten. 0 wat zou
ik niet gegeven hebben, had ik die voorbijgegane kans nu
kunnen terugroepen. Maar dit was niet mogelijk, en mede
door mijn toedoen zag ik hen gedoemd tot het leiden
van het allerellendigste leven in het heet en pestaardig
klimaat der zuidelijke provinciën. Te sterven ware mij
in die °ogenblikken van pijnigend herdenken tot uitkomst
geweest. Van die ure af doorzag ik, haatte ik en vloekte ik het gansche stelsel der slavernij tot in zijn diepsten
wortel. Eéne gedachte maakte overmachtig zich van
mijne geheele ziel meester, — vrijheid en zelfbeheer door
verlossing van de wreede grillen en lotwisselingen van
beginsellooze dwingelanden meester te worden. Het werd
mij een hemel, waaraan ik met onverzadelijke begeerte
begon te denken, om met vrouw en kinderen een \. rij
oord te bereiken, waar ik hen in waarheid de mijnen
zou kunnen noemen, — waar geen zelfzuchtig meester
als de volle beschikker over hun lot tusschen hen en mij
instond. Ik gevoelde tegelijk in mij den drang om voor
hen te bidden, te werken, te veinzen, om voor hen
listen te beramen als een vos en voor hen te kampen
als een tijger. Al de edele beginselen van mijn geestesleven, maar ook al de woeste hartstochten mijner dierlijke natuur ldvamen binnen mij in werking, en dreven
mij tot de eene of andere besliste, krachtige daad.
Mijn oude meester Riley had er zijn goede reden voor,
toen hij besloot om mij en de mijnen van den verkoop
uit te sluiten, want hij wenschte mij in zijn eigen dienst
terug. Zijne beste gronden waren hem door processen
ontnomen, en wat hem was overgebleven was slecht land,
dat hij sedert het wegzenden zijner slaven met huurlingen bearbeidde, zoodat hij van maand tot maand ar-
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mer, maar ook al meer verbitterd en naijverig werd. Aan
zijn broeder Amos had hij geschreven ; om mij een pas
te geven en mij huiswaarts te zenden, maar deze had
daartoe weinig lust, daar ik hem de groote kosten van
een opziener uitwon en hij bovendien wist, dat zijn broeder hem door geen wettelijken dwang kon noodzaken mij
af te staan. Alle deze dingen waren mij bekend, maar ik
had geen moed om zelfs een schijn van lust tot terugkeeren voor een tijd te toonen, daar dit zeker een voor
mijne belangen n'adeelige achterdocht zou hebben opgewekt.
In den zomer van 1828 werd onze buurtschap bezocht door een Methodisten prediker, een allervoortreffelijkst man, en ik had het voorrecht meer van nabij met
hem bekend te worden. Weldra stelde hij belang in mij,
bezocht mij gedurig en hield eens met mij dit vertrouwelijk gesprek. H Iloor eens,' zeide hij, // gij behoordet
vrij te zijn. Gij hebt te veel aanleg, om op deze wijs
gebonden te zijn binnen den beperkten en betrekkelijk
nutteloozen levenskring van een slaaf. Laat het nooit bekend worden, dat ik met u over dit punt heb gesproken,
maar wanneer gij de vergunning kondt krijgen om uw
ouden meester te bezoeken, wil ik trachten, u de
middelen aan de hand te doen om u zelveu vrij te
koopen." Bij nog eene andere gelegenheid zeide de goede
man mij ditzelfde, en daar zijn woord in zoo volle overeenstemming was met mijn innerlijk zuchten en
wenschen, mijn bewustzijn van beteren aanleg streelde, en mijn ongeduld om tot eene beslissing te
geraken prikkelde, besloot ik terstond te beproeven, of
ik niet de vergunning tot een kort verlof zou kunnen
bekomen. Het werk van den herfst was nu afgedaan,
mijn toezien op den veldarbeid werd niet langer gevorderd,
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en ik begreep, dat eene betere kans niet licht zou voorkomen. Toch vreesde ik met mijn verzoek voor den dag
te komen. Aan de vervulling van mijn wensch hing
zooveel, mijne hoop was zoo vurig, dat ik voor mijns
meesters beslissing met innerlijken angst beefde.
Ik bracht de zaak te berde op zekeren Zondagmorgen,
terwijl ik bezig was Meester Amos te scheren, waarbij ik
met listig overleg zorg droeg, om telkens als hij mij in
de rede wilde vallen, de zeepkwast zoo dicht bij zijne
lippen te houden, dat ik eerst kon uitbrengen, alles wat
ik meende, dat voor mijn voorstel pleitte. Natuurlijk
repte ik zelfs in de verste verte niet van eenig denkbeeld
om mij zelven vrij te koopen, maar drong mijn verzoek
alleen aan door gewicht te leggen op het verlangen om
mijn ouden meester eens weer te zien. Tot mijne groote
verbazing vond mijn verzoek al zeer weinig tegenstand.
Ik was hem in alles getrouw geweest en had daardoor,
in zoover hij dit op ruwe wijze toonde, zijne achting gewonnen. Lang vóor den tijd van den voorjaarsarbeid kon
ik terug zijn ; en hij was, sedert hij hierop nadruk gelegd had, zelfs zoo nederbuigend van te zeggen, dat ik
het voorrecht van het begeerde uitstapje wel verdiend
had.
De pas, dien ik mede kreeg, vergunde mij om als
dienstbare van Amos Riley van Kentucky naar Maryland
en terug te gaan. Van dezen vrijbrief en eene aanbeveling van mijn Methodisten vriend aan een broeder prediker te Cincinnati voorzien, ging ik in het midden van
September op reis naar het oostelijk deel des lands.
Een nieuw tijdperk in mijne levensgeschiedenis ving nu
voor mij aan. De brief aan den vriend te Cincinnati, een
man met het meest deelnemend hart in anderer lot, ver-
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schafte mij tal van vrienden, die met hart en ziel in
mijne plannen deelnamen. Zij verkregen voor mij de gelegenheid om in een drietal kerken te prediken, en daar
deed ik mijn beroep op deelneming met al de welsprekendheid, die een met warmte gekoesterd plan inboezemt. Eene
voor mij nieuwe aanraking met vrijen als gelijken, en
het zielverheffend gevoel, dat mijn lot nu eenigszins in
mijne eigene hand gegeven was, schonk mij de heilige
gave der • talen. Ik pleitte als voor een overgang uit
den dood tot het leven, uit de hel tot den hemel, en zij
die mij hoorden, gevoelden, dat de verlossing van slavenbanden voor mij werkelijk zulk een omkeer in mijn lot
zou zijn. Na vier dagen toevens verliet ik de stad met
ruim 160 dollars (f 400 in mijne beurs en met de
vroolijkste verwachtingen in mijn hart. Door mijn trouwen vriend en beschermer vergezeld, trok ik naar Chilicote, om daar de jaarvergadering der Ohio MethodistEpiscopaalsche kerk bij te wonen, en de invloed en het
ijverig pogen van mijn geleider was oorzaak, dat ik voor
nieuwen voorspoed te danken had.
Naar zijn raad kocht ik nu een beter stel kleederen
en een goed paard, en predikte op mijn verder reizen van
stad tot stad. Overal werd ik met vriendschapsbetoon ontvangen. Dit verrassend onderscheid tusschen de achting nu
mij betoond en de ruwe, smadelijke bejegeningen van het
plantageleven, was mij een onuitsprekelijk genot, zooals
wel ieder het als zoodanig zal moeten erkennen, die
nog een zwak gevoel van menschenwaarde in zijne borst
over heeft. Het zoete smaken van de deelneming, welke
sprak in het : „God zegene u, broeder," dat eiken ontvangen dollar verzelde, waren voor mijn naar de liefde
der vrijheid hunkerend hart eene hemelspijs en als en-
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gelen voedsel. Vrijheid was het lichtpunt, dat in al mijn
denken straalde, en dit niet als eene voorstelling van
verlossing van arbeid en moeite, maar als het pad tot
eerbied voor mijzelven door ongedwongen krachtsinspanning en door een omgang met geesten van edeler rang.
Maar hoe dierbaar de vrijheid in mijne oogen was, toch
wilde ik haar niet anders begeeren en zoeken dan in den
eervollen weg van mijzelven en de mijnen te hebben
-vrijgekocht. De beker mijner smarte Was nog niet zoo
tot den rand gevuld, dat ik besluiten kon om het oog geheel te sluiten voor een .geldelijke overeenkomst met mijnen meester.

ACHTSTE HOOFDSTUK.

TERUG NAAR MARYLAND.

Ontvangst bij mijn ouden meester. — Op nieuw slaaf. — Beroep
een oud vriend. — Ik koop mijne vrijheid, maar word misleid
en bedrogen. — In Kentucky terug en wel als slaaf.

ger ik Ohio verliet en naar Montgomery koers richtte,
bezat ik .250 dollars (f .625) benevens mijn paard en
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kleeding. Trotsch op dit welslagen, verlustigde ik mij
in het denkbeeld, dat ik mij op die wijze vertoonen zou
op de plaats, waar ik eens'enkel als „Riley's hoofdneger"
was bekend geweest. Met niet geringe zelfvoldoening
stapte ik omstreeks Kerstmis voor het oude huis af.
Mijn meester heette eerst mij op hartelijke wijze welkom en betuigde groote blijdschap bij ons wederzien.
llWat hebt gij bij de hand gehad, Sie?" riep hij later
uit, „gij zijt een zwarte heer geworden !" Mijn paard en
kleeding hinderden hem blijkbaar, en ik zag alras, dat
zij bitterheid en gramschap in hem gewekt hadden. Mijne
kleeding was dan ook met de daad beter dan de zijne.
Al zeer spoedig openbaarde zich de ware uitwerking
van dien heerschzuchtigen haat, die ruwe en gemeene
menschen bezielt, zoodra zij opmerken, dat zij, die eens
geheel van hen afhankelijk waren, in rang als anderszins
hen te zeer nabij komen. Mijns meesters gelaat verried
mij het denken : ,Wij zullen u het Mijnheer zijn wel
spoedig afleeren." Ik deed hem een verhaal .van mijn
prediken, en verklaarde hem daaruit het bezit van paard
en gewaad, maar repte met geen woord van mijn eigenlijk
plan. Hij vroeg daarop mijn pas, en toen hij zag, dat
deze mij recht en macht gaf, om naar Kentucky terug te
keeren, stelde hij haar aan zijne vrouw ter hand om
die te bewaren. De wijze, waarop hij dit deed, was koel
en onrustwekkend. Het was mij, als hoorde ik de oude gevangenisdeur dreunen en op nieuw den sluitboom daarop
leggen. Intusschen ik zeide niets en nam mij voor om
list tegen list te stellen.
Na mijn paard op stal gebracht te hebben, begaf ik mij
naar de keuken, waar mijn meester mij zeide, dat ik dien
nacht slagen kon. 0 hoe verschillend was mijn opname
'
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in de vrije Staten gedurende de laatste drie maanden geweest, in vergelijking met een rusten in dat met menschen
opgepropt verblijf met zijn aarden vloer en zijn vuilen
stank. Met een gevoel van walging zag ik er rond. De
negers, die ik er vond, waren mij allen vreemd. Ik vernam, dat mijne moeder tijdens mijn afwezen gestorven
was, zoodat elke band, die mij aan de plaats hechtte,
verbroken was. Vol van'sombere overleggingen door mijn
gevoel van verlatenheid en diep getroffen door den aanblik van armoede, die op alles om mij heen rustte, zat ik
neder. Terwijl mijne lotgenooten, onbewust van leed,
snurkten, bleef ik waken om te peinzen, hoe ik'dit oord
des vloeks zou kunnen ontvluchten. Ik had slechts een
vriend, op svien ik een beroep zou kunnen doen, —
',Meester Frank," — de broeder van Rileys vrouw, die
nu meerderjarig en te Washington gevestigd was. Ik
had een niet ongegrond geloof, dat hij zich mijn lot zou
willen aantrekken, omdat ik altijd veel gedaan had om
zijn leed te verlichten, toen hij als knaap in Rileys huis
slecht bejegend en zelfs mishandeld werd. Ik nam het besluit om hem te gaan zien, en toen ik oordeelde, dat
het een geschikt tijdstip was om te vertrekken, zadelde
ik mijn paard en geleidde het voor het huis. Het was
nog vroeg in den morgen, maar mijn meester was reeds
naar de herberg gegaan, voor hem de gewone plaats om
zaken te doen. Rileys vrouw kwam nu naar buiten om
mijn paard en kleeding op te nemen. //Waar gaat gij
heen, Sie P" was als van zelf hare vraag. Mijn antwoord
was, dat ik naar Washington dacht te gaan om Meester
Frank te bezoeken, dat ik daartoe mijn pas noodig had
en haar dien nu vriendelijk verzocht. 110," hernam zij,
,,iedereen kent u hier, gij hebt geen pas noodig.':—liMaar,"
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was mijn wederwoord, ,,zonder pas kan ik niet naar Washington gaan. Ieder vreemde heeft recht mij staande te
houden, mij lastig te vallen en licht kan zelfs erger dan
dat gebeuren." ll Wel ik zal het papier voor u halen,"
besloot zij, en niet weinig verblijd was ik mijn pas weder
in mijn bezit te hebben, terwijl zij weinig vermoedde van
hoeveel belang dit papier voor mij was.
Ik kon bij Meester Frank geen vriendelijker ontvangst
verwacht hebben : hij was de hartelijkheid zelve. Hij
had schik in mijn vodrkomen, en oogenblikkelijk ook
deelde ik mijn gansche plan hem mede. Met welgevallen
nam hij • er deel in en betuigde zijne vurige genegénheid voor mij. Het bleek mij, dat hij van Riley een hartgrondigen afkeer had, omdat deze als zijn voogd hem van
een goed deel zijner bezittingen had beroofd, maar daar hij
door liet gebeurde niet in openlijken strijd met hem was,
stemde hij er zonder bezwaar in toe, om over mijne in
vrijheidstelling te onderhandelen en de meest voordeelige
voorwaarden te bedingen. Weinige dagen later verscheen
Meester Frank ten onzent en had een lang gesprek met
Riley in mijn belang. Hij hield hem voor, dat ik reeds
eene goede som gelds en m ij n pas had ; dat ik hem
en zijn gezin zoo trouw had gediend, dat ik door het aangebrachte voordeel meer dan tienmaal mijn losprijs had
verdiend ; dat als hij zich onhandelbaar toonde, ik met
mijn paard en pas reeds zoo tamelijk onafhankelijk van
hem was, en bij mijn terugkeeren de vrijheid wel eens
kon nemen in plaats van koopen ; dat het mij althans aan
verstand en overleg daartoe niet ontbrak. Door deze en
soortgelijke beweegredenen met nadruk aan te voeren,
kreeg Frank hem er .toe, om niet slechts de zaak in bedenking te nemen, maar om werkelijk de stukken te doen
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opmaken, die mij en de mijnen voor 450 dollars vrij
zouden maken. Drie honderd vijftig dollars zou ik reeds
terstond voldoen, en het overige na mijn terugkeer door
zijn broeder. Mijn gereed geld en de verkoop van mijn
goed paard stelden mij in staat de 350 dollars terstond af te
doen, zoodat ik dus alle hoop had mijne vurigste wenschen in den minnelijken weg vervuld te zien.
De wettelijke onderhandelingen vereischten eenigen
tijd, zoodat het reeds den 9den Maart 1829 geworden
was, eer ik mijne papieren van vrijlating in wettelijke
orde ontving. Zoodra ik deze had, maakte ik mij tot de
terugreis gereed, en toen ik op den 10den 's 'morgens
reisvaardig was, sprak mijn meester mij vriendelijker dan
gewoonlijk aan en vroeg mij naar mijne plannen. Onder
anderen deed hij mij de vraag, welke plannen ik met
mijne vrijlatingspapieren had, of ik eenig voornemen
had die op mijne reis te vertonen. ,,Wel zeker," was
mijn antwoord. ,,Dan zoudt gij al zeer dwaas doen,"
hernam hij. ,,Als eenig slavenhouder ze in handen
krijgt en verscheurt, zoudt gij licht in zijne macht geraken e in de gevangenis geworpen en verkocht zijn,
eer een vriend iets voor u kon doen. Uw pas is genoeg;
voor uwe veiligheid. Laat mij uwe overige papieren inpakken en verzegelen. Niemand zal mijn zegel durven
verbreken, want dat zou hem in een ernstige rechtszaak
wikkelen. Komt gij dan in Kentucky, dan zijt gij zeker
van uwe zaak en alles is in orde."
Voor dezen raad, dien ik voor wijs en vriendschappelijk hield, betuigde ik mijn dank. Gerust door het
gevoel van mijn geluk nabij te zijn, koesterde ik geen
kwaad vermoeden. Ik gaf hem dus de vrijheid mijne
papieren in te pakken, die hij zorgvuldig in meer
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dan een omslag wikkelde en daarna met drie zegels verzegelde. Het adres luidde aan zijn broeder, en het terugontvangen pakket werd door mij zorgvuldig in mijn
reistasch geborgen. Zoo vertrok ik te voet naar Wheeley,
nam daar de boot en bereikte veilig mijne bestemming.
Herhaaldelijk werd ik op deze reis gevangen genomen,
maar bij mijn doorzetten om voor de overheid gebracht
te worden, werd telkens mijn pas mijn vrijgeleide,
daar deze in de beste orde was en geen overheid tegen
haar inhoud handelen kon.
De boot, die mij van Louisville huiswaarts had gebracht, zette mij in donker aan land. Nog twee •uur
had ik te loopen, en zoo kwam ik tegen den tijd van
naar bed gaan op de plantage. Terstond ijlde ik naar
mijne eigene hut en vond vrouw en kinderen welvarend.
Hoeveel hadden wij elkander mede te deelen, maar spoedig ontdekte ik, dat ik zoowel te hooren als te vertellen
had. Er waren op „het groote huis", — zoo werd onder
ons Meester Amos huis genoemd, — brieven gelezen, die
van mijn wedervaren en doen bericht hadden gegeven. De
kinderen des huizes hadden aan mijne vrouw en kinderen
medegedeeld, dat ik reizende gepreekt en geld verzameld
had om mijne vrijheid te koopen. Al spoedig begon
mijne vrouw mij met zekere hartstochtelijkheid te vragen, hoe ik aan het geld kwam. Zij dacht kennelijk
dat ik het moest gestolen hebben, want zij kon kwalijk
gelooven, dat mijne predikgaven zoo groot waren, dat
ik het geld daardoor verworven had. Ik deed nu al
wat ik kon, om hare hersenschimmige vrees over de
herkomst van het geld te bannei. „Maar," vroeg zij op
eens, „hoe zult gij ooit in staat zijn het overige van
de duizend dollars te vinden P"
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"Wat duizend dollars P" "De duizend dollars, die gij
voor onze vrijheid geven zult." Hoe sneden mij die.
woorden door het hart. Op eens vermoedde ik een verraderlijke streek en vroeg haar al weder, wat zij wel
gehoord had. Steeds bleef zij het eens gezegde als de
inhoud der op het groote huis ontvangen brieven herhalen. Meester Amos had gezegd, dat ik reeds 35&
dollars had betaald en dat als ik er nog 650 bij verdiend
had ik mijne papieren van vrijdom zou ontvangen. Op
eens vielen mij thans de schellen van de oogen, en doorzag ik waarom Riley niet gewild had, dat iemand behalve
zijn broeder mijne stukken zou zien, die dan de papieren kon houden totdat het beweerd verschil afgedaan was.
Verontwaardiging is een woord, dat niet zegt wat ik op
dat oogenblik gevoelde. Ik was buiten mijzelven van
woede en door wanhoop als verlamd. Mijn droom van
heil was weggevaagd. Wat vermocht ik om mijzelven
recht te verschaffen ? De eenige getuige der waarheid,
Meester Frank, was op drie honderd uren afstands. Ik
kon niet schrijven, noch ook hem laten schrijven. Ieder
in den omtrek die schrijven kon, was zelf slavenhouder.
Met mijne papihren voor de overheid verschijnen durfde
ik ook niet, zoo goed als zeker, dat zij, mij zouden ontnomen en ik zelf van de mijnen gescheiden, naar het
zuiden verkocht worden. Ik gevoelde, dat de hand van
alle blanken tegen mij was. "Mijn God, mijn God,
waarom hebt Gij mij verlaten?" riep ik in de bitterheid mijner ziel. Eéne zaak scheen mij klaar, dat mijne
papieren nooit in de handen van Meester Amos kom' en
moesten. Ik zeide aan mijne vrouw, dat ik ze sinds
Louisville niet meer had gezien. Ik droeg haar op,
om als zij er lust in had, er zelve naar te gaan zien,
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en indien zij ze vond, ze dan goed verborgen te houden,
daar ik er liever geen kennis van droeg waar zij waren.
Daags daaraan bij het blazen van den hoorn ging ik
Meester Amos opzoeken. Ik vond hem buiten zitten, en
toen ik dicht genoeg in zijne nabijheid was, dat hij mij
onderscheiden kon, verwelkomde hij mij op zijne gewone wijze. "Wel, hallo : Sie ! zijt gij daar ! Welvarend
terug, ik ben blij u te zien, gij zijt een heel heer geworden." Dit zeggende nam hij mij van het hoofd tot
de voeten met een plagenden glimlach op. // Wel, jongen, hoe maakte het uw meester ? Izaak schrijft mij,
dat gij gaarne vrij zoudt zijn, maar hij legt het hard
aan. Zes honderd vijftig dollars extra verdienste, dat is
in Kentucky geen kleintje ! Van waar denkt gij die
bijeen te krijgen ?" Uit het nu volgend gesprek bleek
mij, dat mijne vrouw gelijk had. Riley had nooit het
minste denkbeeld gehad om mij vrij te laten, en wist
zeer goed, dat ik nooit 650 dollars bijeen krijgen kon,
als ik maar eerst weder in zijns broeders macht was.
Meester Amos vroeg mij al spoedig of ik geen papieren voor hem had Ik zeide hem, dat ik een pakje
gehad had, maar het sedert Louisville niet meer had
gezien ; het was niet meer in mijn reistasch, maar waar
het gebleven was, was mij een raadsel. Hij zond mij
naar de landingsplaats terug, maar, gelijk van zelf
spreekt, ik vond niets. Het verlies scheen hem niet
bijzonder te treffen, want het was hem alleen te doen
om mij in dienst te houden, en hij beschouwde de gansche zaak als een afzetterij van zijn broeder. Alles wat
hij op dit punt zeide, was: "Wel, jongen, ieder mensch
ontmoriet tegenspoed op deze wereld.'
Wel mocht dit zacht en liefelijk klinken in de ooren
6
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van iemand, die half waanzinnig is van woede over
een naar menschenberekening onherstelbare schurkenstreek. Ik had er op gerekend, dat ik zeer spoedig op
nieuw een tocht zou hebben mogen maken, om de
overige honderd dollars te verkrijgen, ten einde mijn
meester te voldoen. lk zag nu, dat ik mijn oude werk
als altijd te voren zou hebben te hervatten. Beseffende
hoe vruchteloos het was om aan mijne innerlijke gevoelens ook maar eenigszins lucht te geven, ging ik,
zoo kalm als ik dit vermocht, weder aan mijn dagtaak,
vast besloten om op God te blijven vertrouwen en nimmer te wanhopen.

HOOFDSTUK IX.

VAN VROUW EN KINDEREN VERWIJDERD EN NAAR
HET ZUIDEN VERVOERD.

Afreis naar Nieuw Orleans. — Oefening in de scheepvaart op de
Mississippi. — De kapitein door blindheid getroffen. — Ontmoeting van eenige vroegere medeslaven. — De verzoeking.

Gedurende omstreeks een jaar gingen de zaken op
dezen voet voort. Van tijd tot tijd zinspeelde mijn
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meester spottend op de 650 dollars, en zeide, dat zijn
broeder gedurig schreef, of er niet wat los kwam.
Beide deze mannen waren harder dan staal en even
slecht. Amos dacht er niet aan mij weder aan zijn
broeder te laten, deze had het geld en hij genoot mijne
diensten.
Op zekeren dag berichtte mijn meester mij geheel
onverwacht, dat zijn zoon, die ook Amos heette, een
jongeling van bijna 21 jaren, daags daaraan met een
platboomd schip naar Orleans zou afzakken, om daar
een voordeeliger markt voor de opbrengst der plantage
te zoeken, en dat ik met hem mede zou gaan.
Dit bericht zeide mij genoeg. Al werd het niet met
zoovele woorden gezegd, ik begreep wat er gaande was,
en zag in, dat mijne stille, altijd nog gekoesterde verwachtingen den doodslag gingen ontvangen. Ik besefte,
dat van nu aan de dood mijne eenige verlossing was.
en toch besloot ik, te blijven hopen en aan G-od mij
vast te houden, zoolang liet leven mij restte. Wat mij
wachtende was bracht mij nochtans in een aan wanhoop grenzende gemoedsgesteldheid, en ik heb geen
woorden om het smartgevoel te beschrijven, waarmede
ik mij tot vertrekken gereed maakte. Veel toebereidselen had ik niet te maken, maar ééne zaak scheen
ook nog nu mij belangrijk. Ik liet de papieren mijner
vrijlating door mijne vrouw zörgvuldig in een lap naaien
en die als een gordel om mijn -lichaam hechten. Het
scheen mij toe, dat in het bezit van die stukken nog
eenige kans van redding kon gelegen zijn, en dat ik
het minste niet mocht verliezen, dat ook maar de
kleinste opening liet om onder het zoo knellend juk
weg te komen.
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De ware oorzaak van dit besluit van Meester Amos
is mij nooit recht helder geworden. Het stond in verband met gedurige brieven tusschen zijn broeder en
hem gewisseld. Misschien was het 't gevolg van een
onderling verdrag met de bepaling om de opbrengst
van mijn persoon te deelen, of wel, dat de vrees
Meester Amos bekroop, dat ik pogingen zou doen om
door ontvluchten mijne vrijheid te verkrijgen. Hoe dit
zij, wat zijne bedoeling was, was mij geheel helder,
en God weet, hoe diep ik dien ontvangen slag gevoelde.
Mijne vrouw en kinderen geleidden mij tot de plaats
van afvaart, en daar nam ik van hen afscheid •met de
gedachte, dat het voor altijd wezen kon, en stapte toen
op de boot, welke met drie ' blanken, voor de reis in
huur genomen, bemand was. Mijn jonge meester en
ik waren alleen de overige personen aan boord. De
scheepslading bestond uit koeien, varkens, gevogelte,
graan, wiskey en andere artikelen, die wij de rivier
afzakkende verkoopen moesten, waar wij er best gelegenheid toe vonden. Onze reis was een gewone handelstocht naar Nieuw-Orleans, wier belangrijkheid niet
bestond in eenig bijzonder voorval, in schipbreuk of
eenige andere uitwendige ramp, maar in den storm van
hartstocht, die binnen mij woedde en de schipbreuk
aan mijne ziel te lijden, gelijk die mij gedurende het
grooter deel van den tocht bedreigde. Een enkele omstandigheid alleen wil ik in herinnering brengen, omdat zij evenals andere voorvallen in mijn leven het
woord des Heilands toelicht : ll Wie de meeste onder
ulieden zijn wil, zij aller dienaar."
Wij waren allen onder de verplichting om op onze
beurt aan 't roer te staan ; soms onder de leiding van
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den kapitein en soms op eigen verantwoordelijkheid,
daar hij niet altijd wakker kon zijn. Bij dag was die
taak minder moeielijk dan bij nacht, daar vooral in
het donker groote kennis gevorderd werd om zandbanken en uit het water opstekende stammen te mijden,
welke kennis alleen onze kapitein bezat. Maar of het
dag of nacht was, omdat ik de eenige neger aan boord
was, werd ik genoodzaakt om ten minste drie malen
tegen anderen eens. aan het roer te staan, zoodat ik,
door zoo gedurig bij den kapitein te zijn en tevens door
nauwkeurig op hem te letten en zelf mijn werk met
zorg te doen, de kunst om de boot te besturen en de
goede richting te doen nemen verreweg beter dan een
der anderen leerde. Weldra verstond ik alles, wat tot
vermijding van gevaar in acht was te nemen, even goed
als de kapitein zelf. Niet zeer lang waren wij op reis,
of mijne dus verkregen kennis kwam zeer te pas, daar
de man, op wien alles aankwam, door eene oogziekte
getroffen werd, die zijne ogen op de pijnlijkste wijze
deed zwellen en branden. Al zeer spoedig was hij buiten staat iets te onderscheiden en daardoor ongeschikt
om eenigen dienst te doen. Nu kon buiten mij niemand
zijne plaats innemen, zoodat ik van dat oogenblik tot
onze aankomst te Nieuw-Orleans feitelijk meester op
het schip was.
Nadat de kapitein blind geworden was, werd het
noodzakelijk gekeurd 's nachts niet te varen, daar niemand van ons te voren de rivier was afgezakt, maar
tevens was het noodig den ganschen nacht de boot bij
het stil liggen te bewaken, daar de negers op de kust
er bestendig op uit waren, om schepen als het onze in
den nacht aan te vallen en te berooven.
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Gedurende dit deel onzer reis hielden wij te Vicksbury stil , en ik vroeg en verkreeg verlof om eene plantage te gaan bezoeken, die een paar uur het land inlag,
en waar ik wist, dat eenige mijner medeslaven, die ik
van Kentucky had overgebracht, werkzaam waren. Dit
was het treurigst bezoek, dat ik ooit in mijn leven heb
gemaakt. Vier jaren arbeiden in een ongezond klimaat
en onder een harden meester hadden de uitwerking van
twintig jaren levens gehad. Hunne wangen waren letterlijk uitgehold door het hongerlijden en onverzorgd
ziek zijn. Zij beschreven mij hun dagelijksch leven, dat
een bijna naakt zwoegen was in moerassigen grond, en
dit onder een brandende zon en blootgesteld aan het
vergif van muskieten en zwarte vliegen, en zeiden, dat
zij vurig naar den dood als eene laatste uitkomst verlangden. Sommigen schreiden toen zij mij zagen bij de
gedachte aan liet lot, dat zij gevoelden, dat ook nu mijn
deel zou worden. Hun ergste vrees voor een verkocht
worden naar het Zuiden *was boven hunne zwartste
voorstellingen verwezenlijkt. Met een gebroken hart
keerde ik terug, en nog steeds zie ik mijne arme makkers als ik aan hunne ellende terugdenk.
.
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TIENDE HOOFDSTUK.

EEN ZWARE VERZOEKING.

Verlangen om te sterven. — Een moord in mijn hart. — De bijl
reeds opgeheven. -- Mijn geweten spreekt, ik ben behouden. — God zij geloofd!

De geheele natuur om mij heen gaf voedsel aan mijne
sombere gedachten. Ik weet niet, wat anderen gevoelen, als zij den Mississippi afzakken. Als zij blijmoedig
en hoopvol gestemd zijn, kan het mogelijk zijn, dat zij
veel schoons en belangwekkende opmerken. Wanneer
de reizigers kooplieden in kun hart zijn, dan zijn deze
wateren wellicht in hun oog een gouden stroom met
den rijkdom der wereld bevracht. Ik voor mij zag niets
dan zaken, die mijne zwaarmoedigheid en wanhoop aangroeien deden. Ellendige slavenhutten, de stank van stilstaand water, waarin de half verrotte overblijfselen van
verdronken paarden en koeien, waarop ontelbare vliegen
aasden, lagen te vergaan; deze en andere beelden van
dood en verderf is alles, wat mijn geest van den somberen tocht is bijgebleven. Mijn geloof in God begon mij
te ontzinken. Ik had geen moed meer om uit het hart
te bidden en als kind op mijn Vader te vertrouwen. Ik
had een gevoel, als had de Heer zijne hand van mij afgetrokken en mij voor altijd verworpen. Het was mij ondoen.
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lijk tot hulp naar boven op te zien, want ik kon het
beeld van mijne uitgehongerde, uitgemagerde, verdrukte
medemakkers niet • bannen, en het was mij, alsof zij,
alsof ook ik, maar één, een laatsten vriend over had —
de dood ! Ja, dood en graf waren mijn eenigste verlangen. //Daar houden de boozen op van beroering, en daar
rusten de vermoeiden van kracht ; daar zijn de gebondenen samen in rust, daar hooren zij de stem des drijvers niet." Twee jaren onder zulk een juk zouden mij
gewisselijk dooden. Met eene weemoedige en toch streelende voldoening toefde ik bij die gedachte. Nog twee
jaren en dan zou ik vrij zijn. Vrij, dat was de .droom
mijner hoop geweest, maar toch niet in dien weg.
Terwijl ik gedurig op het dek heen en weder ging,
woelde mij menigerlei denkbeeld, beelden van smart en
toorn door de ziel. Na alles wat ik voor haak en Amos
Riley had gedaan, na al de waardschatting, die zij op
hunne wijs mij hadden betoond, was dit einde zulk eene
miskenning mijner trouwe diensten, zulk een betoon van
lage zelfzucht, dat bij de enkele voorstelling telkens mij];
bloed in gal verkeerde, en ik van een altijd opgeruimd
en 'goedig mensch innerlijk een woeste en gevaarlijke staaf
was geworden. Verre was het er van daan, dat ik als
een lam ter slachting ging. Ik gevoelde, dat ik bij den
dag woester werd, en dat naarmate wij de plaats, waar
de gruwel aan mij zou voltrokken worden, eene schrede
nader kwamen, ook mijn geest meer onrustig werd en in
een toestand van verwoedheid kwam. Gedurig zeide ik
tot mijzelven : ,,als dit mijn lot moet zijn, kan ik het
niet lang overleven. Ik ben niet zoo jong meer als de
mannen, wier ellendig lot ik zag, en zijn zij onder dezen
druk zoo vernield, dan moet die mij el dooden. Waarom
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zou ik den slag niet nog zoeken af te wenden door hen
te dooden, die het ergste met mij voor hebben? Hoe
gemakkelijk zou ik het kunnen. Zij vermoeden geen
kwaad, en zij zijn onder mijne leiding, in mijne macht.
Er is meer dan één weg, om hen van het leven te berooven en te ontkomen, waarom zou ik de eerste gelegenheid er toe niet te baat nemen ?" Zulke voorstellingen
kwelden mij niet maar voor een °ogenblik, neen, zij bleven mij bestendig bij, namen telkens eene meer duidelijke gestalte aan, en eindelijk kwam het zoover, dat het
lang zien op die verleidelijke gestalten mij besluiten deed,
van het aarzelend voornemen eene besliste daad te maken.
Eens zoover gekomen, nam ik het bepaalde besluit,
om mijne vier- metgezellen te dooden, mij van het geld,
dat iii de boot was, meester te maken, het schip te
laten verongelukken en dan naar het noorden te vluchten.
Het was een armzalig plan, dat waarschijnlijk zou hebben
moeten mislukken, maar het was in de gegeven omstandigheden zoo goed beraamd, als moordenaarsplannen
dit gewoonlijk . zijn. Blind van hartstochtelijke wraak en.
bijna krankzinnig van wanhoop, was het mij niet mogelijk op moeielijkheden en bezwaren acht te geven. Op
zekeren donkeren, zeer regenachtigen nacht, terwijl wij nog
weinige dagen reizens van Nieuw-Orleans verwijderd
waren, scheen de ddor mij gewenschte ure gekomen. Ik
was alleen op het dek; Meester Amos en al de overigen
sliepen beneden een rustigen en vasten slaap ; ik slockp
zeer stil naar beneden, greep -een bijl, trad de hut binnen en zag bij het flauwe licht mijner lantaarn het eerst
mijn jongen meester. Reeds was ik gereed den bijl op
te heffen, toen op eens de gedachte mij aangreep : "wat
zoudt gij, die een Christen zijt, , een moord doen !"
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Nooit had ik mijn voornemen als moord gestempeld.
Steeds noemde ik het betamelijke zelfverdediging, beletten
van anderen om mij te dooden. Ik achtte mijn voornemen lofwaardig en zelfs te prijzen. Op eens zag ik
nu als bij bliksemlicht de waarheid, dat wat ik bedrijven wilde, eene misdaad was. Ik stond op het punt van
een jongeling te dooden, die mij nog nooit kwaad had
gedaan en nu alleen aan het bevel zijns vaders gehoorzaam was. Zelf stond ik op den rand eens afgronds, waarin ik een duur gekochten goeden naam,
den vrede mijns gemoeds, mijne vooruitzichten voor de
eeuwigheid ging wegwerpen. Dit alles kwam mij voor
den geest met eene helderheid, als hoorde ik eene stem,
en zelfs geloof ik, dat ik mij omwendde, om te zien
of er iemand achter mij stond. Ik deinsde voor de
daad terug, bracht den bijl weder op zijne plaats en
dankte God, gelijk ik sedert gedurig heb gedaan, dat ik
voor het plegen van moord door zijne genade ben bewaard geworden.
Mijne innerlijke gewaarwordingen bleven gejaagd, maar
zij waren van karakter geheel veranderd. Schaamte en
berouw over mijn voornemen vervulden mijne ziel en
zoozeer vreesde ik, dat mijne metgezellen iets van mijn
gekoesterd voornemen op mijn gelaat zouden lezen, dat
ik, in plaats van anderen ter mijder aflossing te.roepen,
den ganschen nacht op het dek wachthouden bleef.
Niets gaf mij innerlijk rust, dan eindelijk na veel gebeds het met beslistheid opgevat voornemen om mij geheel daar Gods wil te voegen en zijne leiding, kon het
zijn, met dankzegging, maar zeker met stille onderwerping
te aanvaarden, welke die dan ook blijken zou. Ik bedacht, dat indien mijn leven daar onder de verdrukking
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moest worden verkort, ik daardoor ook te korter zou
te lijden hebben, en dat het beter was met de hope des
Christens te sterven dan met de herinnering aan eene
gepleegde misdaad te leven, hoe geheim ook het bedrevene voor anderen blijven mocht.
Lang duurde het eer ik mijn gewone zelf beheersching
en uitwendige kalmte herkregen 'had. Van mijne medereizigers en wie ook heeft echter niemand in het minst
vermoed, welke plannen bij mij gerijpt waren, en hoe
nabij zij hunne vervulling kwamen. Zoo dikwerf ik later
het gebeurde aan anderen verhaalde, was het met dank
aan mijn God, wiens krachtige hand mij uit deze verzoeking heeft uitgerukt.

NEGENDE HOOFDSTUK.

DOOR GODS • VOORZIENIGHEID TER LAATSTE URE
VERLOST.

Te koop aangeboden. — Door koopers onderzocht. — Smeek mijn
jongen meester te vergeefs om medelijden. —. 's Menschen. radeloosheid Gods gelegen .tijd. — Goed voor kwaad. — Terugkeer
naar 't Noorden. — Ik doe opgeld. — Besluit om niet
langer slaaf te blijven.

Weinige dagen na deze voor mijn verder leven, beslissende krisis kwamen wij te Nieuw-Orleans aan. Het
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weinige, dat van onze lading over was, was spoedig verkocht. De helpers kregen nu hun ontslag en ons restte
niets meer dan de verkoop van mijzelven en de boot,
waarna Meester Amos met de stoomboot zou huiswaarts
keeren. Het was hem niet mogelijk om langer te verbergen wat hij eigenlijk met mij voorhad. Hij beleed
mij welk een last. hij van zijn vader ontvangen had en
maakte nu ook • toebereidselen om dien te volgen.
Verscheidene planters kwamen op de boot om mij op
te nemen. Ik moest om een boodschap loopen en werd
daarbij als een paard beschouwd en beoordeeld, terwijl
mijn jonge meester gewis niet laag aansloeg al de goede
eigenschappen, waarvan zijn vader en zijns vaders broeder zoovele jaren winst hadden getrókken. Toen Meester
Amos mij het lage opzet mededeelde, had hij het vergoelijkt door mij met geveinsde vriendelijkhe id te belooven, dat hij zorgen zou, dat ik een goeden meester kreeg,
bij wien ik als koetsier of huisknecht zou kunnen werkzaam zijn ; maar toen de onderhandelingen op gang waren,
bemerkte ik van een zorgen voor mijne belangen niets, en alleen dat geld zijne eenige bezorgdheid was, zoodat het
eischen van meer, van veel geld alleen de oorzaak was,
dat hij mij niet terstond van de hand zette.
In de oogenblikken, waarin deze onderhandelingen stil
stonden, deed ik al het mogelijke om nog zijn hart te
verweeken. Met tranen en zuchten bad ik hem, mij
toch niet voor altijd van mijne vrouw en kinderen te
verwijderen. Ik wees hem op de diensten, die ik zijn
vader had gedaan, en op de duizende kleine dingen,
waarin ik hem was ter wille geweest om hein genoegen
te doen, en stelde daartegenover den vreeselijken toestand,
waarin ik de vroeger door zijn vader verkochten te Vicks.
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bury had gezien. Soms scheen hij tot tranen toe bewogen, maar in zijn plan kwam geen verandering. De
voorname uitwerking bij mijn meester was, dat hij mij
zooveel doenlijk ontweek, en dat hij elke mijner pogingen
om hem te overreden afáneed. Zijn geweten liet hem
blijkbaar geen rust. Hij wist, dat hij een wreede, slechte
daad deed en daarom zocht hij er zoo min mogelijk over
te denken. Nochtans bleef ik volhouden. Ik streed voor
mijn leven en liet dus niet af, maar viel telkens aan
zijne voeten en klemde om Zijne knieën mij vast. Er
waren °ogenblikken, dat mijn aanhouden hem verwenschingen en vloeken ontlokte, ja dat hij met slagen mij
afwees. Moge God hem zijne wreedheid vergeven. En toch.,
het geheel van dezen loop van zaken was niet zijne schuld,
wat hij deed was een gevolg der met vloek beladen betrekking iusschen slavenhouder en slaaf. Ik was een
stuk eigendom, — geen man, geen vader, geen echtgenoot: Geen mensehelijkheid, geen liefde, alleen de wetten van eigendom en eigenbelang voeren in die onmenschelijke verhouding het woord en beslissen.
Eindelijk was alles op mijn verkoop na afgeloopen.
Ik zou daags daaraan verkocht worden en 's namiddags
van dienzelfden dag, te zes ure, zou Meester Amos met
de boot huiswaarts keeren. Ik kon dien nacht den slaap
maar niet vatten, de uren schenen mij eindeloos, ofschoon
het de kortste nacht van het gansche jaar was. Onze
langzame vaart en oponthoud hadden ons tot de lange
heete dagen van Juni gebracht, en ieder, die met Amerika bekend is, weet wat die dagen in het klimaat van
Nieuw-Orleans te beteekenen hebben.
En nu, in dat uiterst °ogenblik, had er eene van die
plotselinge, krachtig sprekende tusschenkomsten van
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Gods voorzienigheid plaats, waardoor in éen punt des tijds
de geheele loop van een menschenleven eene andere wending krijgt ; eene van die kleine, soms eerst zelfs nog
niet ten volle gewaardeerde wendingen, die het geloof
levend houden, dat juist het oogenblik, als voor den mensch
alle hoop ondergaat, God meest gelegen tijd is. Weinig
dacht ik, toen kort vóor het aanbreken van de morgenschemering, Meester Amos mij riep en zeide, dat hij
zich onwel gevoelde, dat mijne geheele toekomst in deze
weinige woorden lag opgesloten. Zijne maag scheen van
streek en ik raadde hem aan stil te blijven liggen, in
de gedachte, dat het onaangenaam gevoel dan wel spoedig zou voorbijgaan. Maar niet lang. duurde het, of hij
gevoelde zich veel erger, en het werd maar al te kennelijk, dat de rivierkoorts hem had aangetast. De ziekte
klom bij het oogenblik en eer het 's morgens acht uur was,
was hij geheel buiten staat om zichzelven te helpen,
Nu waren de borden gekeerd. Ik was niet langer een
stuk goed, niet langer een redeloos dier, alleen goed om
te koopen en verkoopen, maar ik was zijn eenige vriend
te midden van hem geheel vreemden. Hoe verschillend
was nu zijn toon van spreken bij dien van den vorigen
dag. Hij was nu de smeekeling, een arm en beangstigd
wezen, vreezende voor den dood ee wegkrimpend van
pijn. Daar lag nu de heer en meester over mijn lot.
Hoe smeekte hij, dat ik hem vergeven mocht. Blijf
bij mij, Sie! Blijf bij mij, verlaat mij toch niet, och, verlaat mij niet. Het spijt mij zoo, dat ik u heb willen
verkoopen." Nu en dan beweerde hij zelfs, dat alles maar
schijn en scherts was geweest, en dat hij nooit het ernstig voornemen' gehad had om mij achter te laten. Ja,
de borden waren geheel omgekeerd. Hij smeekte om de
„
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zaken af te doen, de boot, waarop wij nog waren te
verkoopen en zijn koffer, waarin de opbrengst der reis was
en hem zelven zoo spoedig doenlijk op de stoomboot over
te brengen. Ik deed naar al zijne wenschen, en eer de
klok twaalf sloeg was reeds alles afgeloopen en rustte
hij veilig in eene der hutten op de boot voor zieken
afgezonderd.
0 mijn God, hoe jubelde mijn hart in mij, toen de
trossen werden losgemaakt en de stoomboot opstoomde om
tegen het machtig getijde der Mississippi de thuisreis aan
te vangen. Weg gingen wij van het land van dienstbaarheid en dood. Weg van het oord van ellende en
wanhoop. Etne hartverheffendo hoop bezielde mij, de
levensgedachte, als ik nu den weg naar het land der
vrijheid niet vind, geve de Heer mij nooit weder de gelegenheid om mijne vrijheid te zoeken.
Nog niet vele uren hadden wij gereisd, of de hoop
op herstel van mijnen jongen meester mocht met eenigen
grond gevoed worden. De verandering van lucht deed hein
opleven, en gelukkig voor hem, dat zulk een omkeer zoo
spoedig plaats greep. Hoe kort de aanval geweest was,
reeds had de koorts als een vuur in hem gewoed en was
hij op den rand des doods. Ik paste hem op met de
zorg eener moeder. Met het wijken van het mij dreigend
leed en ziende op zijn nood dacht ik niet meer aan het
mij aangedaan ongelijk. Zijne oogen volgden mij met
zekere onrust en angst, waar ik ging. Zijne kracht was
zoo vernietigd, dat hij niet spreken of zich in het minste
bewegen kon, zoodat hij de begeerte naar een weinig
gerstennat om zijne brandende keel te laven, alleen door
een bewegen zijner lippen kon te kennen geven. Dag en
nacht verpleegde ik hem, en niets minder ook had zijn

•
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leven kunnen redden. De lage waterstand, vooral op de
Ohio, was oorzaak, dat wij twaalf dagen reis hadden,
en toen wij aan de landingsplaats aanlegden, kon hij nog
niet spreken en moest hij op eene draagbaar worden vervoerd. In: haast maakten wij zulk een rustbed • gereed,
en verzamelde ik daarop een tal van tot de plaats behoorende slaven, om onzen jongen meester bij afwisseling
huiswaarts te dragen. Toen wij het groote huis naderden
was er blijkbaar niet weinig verbazing, dat men mij
terug aanschouwde, en niet minder wat de vracht kon
zijn, die ik op zoo omzichtige wijs vervoerde. De ontdekking was spoedig genoeg gedaan, en de droefheid van
vader, moeder, broeders en zusters kende nauwelijks
grenzen, en toen allen een weinig tot kalmte gekomen
waren en mijn verhaal hadden aangehoord, was er voor
het oogenblik groote lof over de zore, die ik voor den
zieke gehad had en die, waarmede ik voor de opbrengst
van het verkochte had gewaakt.
Ofschoon wij op - den 10 Juli waren te huis gekomen, was het niet voor in het midden van Augustus,
dat de jonge Amos in staat was Zijne kamer te verlaten. Hem moet ik het recht doen, dat hij zijne dankbaarheid jegens mij in de sterkste woorden toonde. Zoodra
hij weder spreken kon, waren zijne eerste woorden eene
lofspraak op' alles wat ik voor hem deed. „Als ik hem
verkocht had, zou ik zeker gestorven zijn." Op het overige des gezins maakte mijne trouw, onder zulke omstandigheden betoond, noch diepen, noch blijvenden indruk. Met de eerste woorden van dank liep alles af.
Ik kon mijn oude werk weder opvatten. Mijne verdiensten, hoe groot of hoe weinig die waren, schenen
voor hen niet van dien aard, dat zij dankbaarheid of
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genegenheid konden wekke, alleen mijn marktprijs, het
van door verkoop te trekken voordeel , scheen er door
verhoogd te zijn. Alles maakte mij duidelijk, dat zulke
gedachten bij mijn meester omgingen, dat ik van hem
niet het allerminste te hopen had, en dus alleen op mijzelven moest rekenen, indien ik eéne verbetering in
mijn lot wenschte !
Niet lang duurde het, of allerlei teekenen waarschuwden mij, dat een nieuw plan om mij van de hand te
doen aan het rijpen was. Eenmaal had Gods voorzienigheid zulk een voornemen verijdeld, en nu kwam het mij
voor, dat ik niet alleen in eene afwachtende houding de
toekomst mocht verbeiden. Ik hield mij overtuigd, dat
eene zedelijke verplichting op mij rustte, om zoo mogelijk alles te doen, wat ik kon, om de booze samenspanning
van Izaak en Amos Riley tegen mijn leven en mijne natuurlijke rechten te verijdelen. Bovendien stonden zij
aan eene gruwelijke rechtsverklaring jegens mij schuldig
door het geld te stelen, dat ik reeds voor mijne vrijheid
had betaald. Had Izaak zijn woord heilig gehouden, ik
zou geen moeite hebben gespaard, om tot den laatsten
penning van den bedongen prijs te verwerven. Maar
zijne poging om mij geheel onder zijne macht te houden,
nadat hij drie vierden van mijne waarde als artikel voor
de markt had ontvangen, ontsloeg mij naar mijn innigst geloof van alle verplichting, om mij verder bloot
te stellen aan de listen en het geweld van hem en zijnen
broeder.
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TWAALFDE HOOFDSTUK.

ONT 1, 7 LUCHTING UIT DE DIENSTBAARHEID.

Eenzaam overleg. — Toebereidselen tot de vlucht. — Goede nacht
aan mijn meester, — Een donkere nacht op de rivier. — Nacht— Bijna omgekomen van gebrek. —
reizen in
Eene ►eldadige vrouw. — Een nieuw soort van drinkglas. — Cincinnatie bereikt.

Gedurende de blijde en hoopvolle dagen, die ik in
Ohio doorbracht, had ik veel gehoord van den koers,
die voort vluchtige slaven volgden, en was ik tevens bekend
geworden niet den naam en woonplaats van vele weldadige menschen , die uit beginsel aan de worstelenden
voor hunne vrijheid de behulpzame hand boden. Zoo
wist ik dat Canada de, alleen zekere plaats des behouds
was. en vandaar dat dit gezegend land het bepaalde uitzicht mijner hoop werd. Nauwelijks te tellen moeielijkheden en gevaren lagen tusschen mij en die haven der
verlossing, bezwaren groot genoeg om het stoutmoedigste hart te ontzetten ; maar het vuur, dat achter mij gestookt werd, begon zoo heet te worden, dat ik niet langer
kon toeven om de hindernissen te wegen. Ik kende de
Noordstar, — lof en aanbidding zij God, die dit gestarnte in het hemelruim zijne plaats gaf. Gelijk de
ster van Bethlehem wees mij de Noordstar, waar voor
mij het land des behouds gelegen was. Dit gestarnte
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der hoop door woud en stroom en woesternij volgende,
kon het niet anders, of ik was op den goeden weg en
kwam den vrijen grond meer nabij. Ook zag ik gedurig tot dat licht op, als de gids van mijn God naar het
land der belofte. Reeds wist ik, dat die heldere vaste
star duizenden van mijne arme, gejaagde broeders in een
oord van vrijheid en welvaart door vrijen arbeid had doen
aanlanden. In mijn eigen borst gevoelde ik al de geestkracht om de hardste ontbering. het knagendste gebrek,
om alle gevaren voor een tijd te verduren, en ware ik
geen echtgenoot en vader geweest, ik zou de moeielijkheden niet zoo °verzwaar hOben gerekend. Maar .helaas, ik had een vrouw en vier kinderen, op welke wijze
zou ik deze ten redder kunnen worden en voor hen
zorgen ? Hen verlaten, neen, dat kon ik niet; tot dien
prijs wilde ik vrijwillig zelfs niet mijne vrijheid koopen.
Ook zij moesten met mij mede ; ook zij met mij het
genot van een leven in vrijheid kennen.
Niet dan na een zeer rijp nadenken stelde ik eindelijk
een plan vast. Toen ik daarmede gereed was, deelde
ik mijn voornemen aan mijne vrouw mede. Schrik vervulde haar, toen zij mij zoo hoorde spreken. Het hart eener
vrouw hangt nog sterker dan dat des mans aan haard
en huis. Zij wist niet van de wereld buiten de dreef,
waarop zij zich dagelijks bewoog, en hare verbeelding.;
bevolkte die zoo onbekende wereld met allerlei schrikgestallen. //Wij zullen in de wildernis omkomen," zeide
zij, ,,de bloedhonden zullen ons verscheuren en als zij
ons levend krijgen, zullen zij ons tot afschrik van anderen doodgeeselen." Met tranen en smeekingen drong
zij mij om niet te gaan. Vergeefs stelde ik haar de
zekerheid voor oogen, dat wij toch binnen kort van
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elkander zouden gescheiden worden ; vergeefs teekende
ik haar de gruwelen der slavernij, die ik pas had aanschouwd, en het geluk dat wij door de vrijheid met onze
kinderen zouden deelachtig worden. Zij had de bitterheid, die ik reeds in mijn geest doorstaan had, niet gekend, en ook kende zij niet mijn reikhalzen naar de
vrijheid. De goede vrouw was een onwetend, beschroomd, door de slavernij vernederd. schepsel.
Herhaaldelijk besprak ik de zaak met haar, totdat ik
inzag dat slechts één drang iets • vermogen zou. Op beslisten toon zeide ik eindelijk, dat, hoeveel het. mij ook
kosten zou, ik haar het jongste kind zou laten, maar
met de overigen vluchten, liever dan misschien nog
door eenige dagen of weken te dralen, mij blootstellen
om van allen te Worden afgerukt en verkocht naar de
oorden van wraak, dis ik zoo pas had aanschouwd:Wederom barstte zij in schreien los en smeekte, dat ik van
mijn opzet zou afzien, maar ik toonde mij vastbesloten.
Gedurende dien ganschen nacht hield zij aan met het
bezigen van allerlei drangredenen, om mij van besluit
te doen veranderen, zoodat ik uitgeput van vermoeienis
en half waanzinnig van droefheid opstond en haar verliet
om naar mijn werk te gaan. Nog was ik niet verre
van onze woning, of ik hoorde hare stem, en nadat ik
tot haar teruggekeerd was, zeide zij, dat haar besluit
genomen was, en dat zij, wat er ook van komen mocht,
mij verzellen zou. Heerlijke uitkomst, mijne vreugdetranen stroomden overvloediger dan de tranen harer smart.
Het was een voorrecht, dat de hut, die ons was toegedeeld, niet ver van de aanlegplaats in de rivier was.
Riley's plantage strekte zich van het groote huis tot de
rivier over een afstand van meer dan anderhalf uur gaans
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uit. Op dien grond waren verschillende hoeven, die allen
onder mijn opzicht stonden, en die ik dagelijks allen te
paard te bezoeken had. •Onze oudste jongen deed op het
groote huis dienst, de overige kinderen waren bij mijne
vrouw te huis.
De moeielijkheid, die mij het meest bezwaard had,
was het medenemen der twee jongste kinderen. Zij waren
de een drie, de andere twee jaren, en moesten dus
gedragen worden. Beiden waren kloek en gezond, en
dus een zware last, zoodat mijne vrouw ze onmogelijk
torschen kon. Met het oog op mijn plan had ik reeds
iets vroeger mijne vrouw een grooten zak doen maken,
als voor een spel ; in deze plaatste ik de beide jongsten
en ging er dan mede aan 't loopen en draven. Voor
de kleinen was dit eene groots pret en voor mij eene
nuttige oefening, die mij de mogelijkheid van mijn plan
bewees. Het was Donderdagmorgen, toen mijne vrouw
mij hare toestemming gaf en ons heengaan werd op den.
eerstkomenden Zaterdag bepaald. Zondag was een rustdag ; op den Maandag en Dinsdag moest ik op veraf
gelegen hoeven zijn, zoodat althans drie dagen verloopen
konden eer ik gemist werd, en in dien tijd hoopte ik
een goed eind weegs te wezen.
Eindelijk kwam de avond der beslissing. Alles was
in gereedheid op ééne zaak na, ik had nog Meesters
vergunning niet voor den kleinen Tom om naar huis te
mogen gaan. Omstreeks zonsondergang ging ik naar
het groote huis om van mijn werk rekenschap te geven,
en na hierover eene wijl gesproken te hebben, stond ik
heel gewoon op om naar huis te gaan. Op eens evenwel deed ik, als schoot mij iets te binnen, en als stelde
ik in de zaak niet het allerminste belang, zeide ik :

110 Meester Amos, bijna had ik het vergeten. Toms
moeder heeft mij verzocht u te vragen, of hij niet voor
een dag of twee drie kon thuis komen, daar zij gaarne
zijn goed maken en hem wat opknappen wilde." 110 ja,
best, hij kan gaan," was het antwoord. 11Dank u,
Meester Amos, goeden nacht." Hoe ik mij ook bedwong,
ik gevoelde, dat er in mijn goeden nacht meer nadruk
lag dan ik zelf wenschte. Het denkbeeld was mij te
machtig : dat zal wel een goede nacht zijn voor langen
tijd. Tot dusver ging alles naar wensch, en met die gedachte huiswaarts rijdende, sloeg ik op alle voorwerpen
om mij heen nog eens een laatsten blik van genegenheid. Het is iets vreemds, maar smart mengde zich in
mijne blijdscEap, en ik gevoelde, dat een mensch niet gedurende een tijd op eene zelfde plaats leven en werken
kan, of zijn hart hecht zich aan de plek gronds, waarop hij arbeidde.
Het was in het midden van September en omstreeks
negen uren des avonds toen alles gereed was. Het was
een donkere nacht, zonder eenigen maneschijn, toen wij
in het roeibootje stapten, waarin een mijner medeslaven,
dien ik daartoe had weten te bewegen, mij overzetten
zou. Het was een tijd van angst. Allen zaten wij doodstil. Toen wij midden op den stroom waren, zeide mijn
makker tot mij : //Het zal uw dood zijn, als zij u vinden, maar gij zult u niet levend in hunne handen
geven, niet waar, Sie ?" //Niet, als ik er iets aan helpen kan," zeide ik en dacht aan de pistolen en het jachtmes, dat ik kort te voren van een armen blanke had gekocht. //En als zij u te velen zijn en zij u grijpen,
zult gij niet verraden, dat ik u geholpen heb ?" //Reken
daarop, ik zal zwijgen, al doorschoten zij mij als eene
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zeef." „Dat is alles wat ik weten wil," zeide hij, nen
nu helpe u God." De hemel beloone zijn broederdienst.
Misschien door mijn voorbeeld aangemoedigd is hij later
mijn voetspoor gevolgd, en menigmaal hebben wij in
het land der vrijheid dezen bangen en gewichtigen nacht
besproken.
Spoedig waren wij op de kust van Indiana. Hier namen wij een hartelijk afscheid, zooals alleen deelgenooten in een groot gevaar dit doen kunnen, en spoedig
hoorde ik hem huiswaarts roeien. Daar stond ik met
mijne geliefden in de duisternis — met een even donkere toekomst voor ons. Maar de tijd was te kostbaar
om na te denken. Vóór het daglicht doorbrak, moesten
wij eenige mijlen achter den rug hebben en in de bosschen veilig zijn. Vrienden in dezen omtrek waren er
niet, want geheel de- bevolking van dit graafschap was
den vluchtelingen vijandig. Had iemand mij ontdekt,
ik zou zeker gegrepen en in de gevangenis geworpen
zijn. Al mijne hoop was op God. Vurig riep ik Hem
in mijnen nood aan en ging intusschen stil en omzichtig,
tevens zoo snel als de geringe krachten van mijne vrouw
en jongens gedoogden. Tot haar moest ik herhaaldelijk
en hard spreken, want zij beefde als een blad en smeekte
mij zelfs nog nu om terug te gaan.
Gedurende veertien dagen ging onze reis zoo voort,
's avonds op weg en bij dag zoo diep mogelijk in de
bosschen verholen. Onze voorraad slonk haastelijk. Twee
dagen vuur wij Cincinnati bereikten was alles opgeteerd.
Gedurende den ganschen nacht schreiden de kinderen
van honger en deed mijne vrouw mij verwijtingen, dat
ik hen tot dit uiterste had gebracht. Het was pijnlijk
zulk een klagen te hooren, en God weet, hoezeer ik in
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die oogenblikken zelf bemoediging noodig had. Mijne
leden waren moede en mijne schouders rauw van het
dragen der kinderen. De vrees van ontdekt te worden
vermeerderde met mijne verzwakking en ik voelde soms
mijn hart als tegen mijne ribben slaan uit angst voor
de bloedhonden. Ware ik alleen geweest, ik had den hongerdood boven de slavernij verkozen, en zou eer het uiterste
hebben geduld, dan mij nabij een bewoond huis te wagen. Nu echter op de mijnen ziende besefte ik, dat
alleen een waagstuk mij redden kon, en dat ik mij bij
daglicht op den openbaren weg moest wagen.
Het eenige wat hoop op welslagen gaf, was eene daad
van stoute onverschrokkenheid. Met een gebed in het hart
verliet ik dgarom orize schuilplaats en volgde den grooten
weg naar het zuiden heen, om geen verdenking te
wekken. Eindelijk bereikte ik een huis. Een groote hond
schoot blaffend uit en zijn meester volgde hem en deed
hem zwijgen, waarop ik hem vroeg, of hij mij ook aan
een weinig brood en vleesch kon helpen. Zijn bits antwoord was, dat hij zich niet met negers inliet. Aan een
tweede huis voer ik niet beter, maar de vrouw des
huizes, die gehoord had wat ik haren man vroeg, zeide:
//Hoe kunt gij zoo hard voor een mensch zijn ? Als het
een hond was, zoudt gij de eerste zijn, om hem iets te
geven." Nog voegde zij er bij : llWij hebben kinderen,
en wie zegt ons, hoe of wanneer zij eene vriendelijk
helpende hand zullen noodig hebben." De man ging
toen lachende heen, en zeide, dat als zij zich met negers
wilde bemoeien, zij het doen mocht, maar dat hij het
niet . deed. Toen noodigde zij mij binnen, gaf mij een
bord vol wildbraad en brood, en toen ik alles in een doek.
gedaan had en een kwart daalder op tafel had neerge-
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legd, leide zij die weder in den doek en voegde er nog
een groot stuk wildbraad bij. Ik voelde het, dat heete
tranen mij langs de wangen biggelden, toen ik zeide:
"God zegene u ;" en daarop haastte ik mij om het ontvangene aan vrouw en kinderen te brengen.
Niet lang nadat wij van het wildbraad gegeten hadden,
dat bijzonder zout was, deed zich bij de kinderen een
brandende dorst gevoelen, zoodat ik naar water moest
omzien. Eindelijk vond ik eene kleine beek en dronk daar
zelf naar hartelust. Toen poogde ik mijn. hoed met water
te vullen, maar die was lek. Ten einde raad, deed ik
mijne schoenen uit en spoelde die frisch af, dankbaar
te vinden, dat die niet ook lek waren. Gretig dronken
allen en aan welken rijk voorzienen disch ik later in
Canada en elders heb aangezeten, nooit heb ik eenig
menschelijk wezen zoo verkwikt gezien door het edelste,
dat de aarde heeft, als mijne arme. kinderen toen door
den drank uit hun vaders schoenen. Gedurende dien
nacht deden wij eene uiterste poging en na nog één
dag hadden wij Cincinnati bereikt.
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De barmhartige Samaritanen. — Alleen in de wildernis. — Ontmoeting met Indianen. — Sandusky bereikt. — Een ander vriend.
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Allen aan boord. — Bufralo. — Een vrije neger. — Uitbundige vreugde bij het drukken van Canada's bodem.

Eenmaal bij Cincinnati gevoelde ik mij in zekere mate
behouden en te huis. Alvorens de stad in te gaan verschool ik mijne vrouw en kinderen in de bosschen en
ging toen alleen op weg om mijne vrienden op te zoeken. Met hartelijkheid werd ik welkom geheeten, en toen
de donker gevallen was, werden ook mijne vrouw en
kinderen gehaald en wij mochten nu bij de meest gastvrije ontvangst uitrusten en ons te goed doen. Na de
twee weken van aanhoudende vermoeienis, waarin angst,
koude en regen door ons verduurd waren, was het genot,
dat veiligheid en rust ons aanboden, iets onbeschrijfelijks.
Ik heb herhaaldelijk harde en bittere woorden hooren
spreken als een oordeel over de mannen, die zich onderling verbonden hadden om de vluchtelingen te helpen
en, die zich bij hun medelijden voor hen, welke in ellende waren, voortdurend aan haat, boete en gevangenis
blootstelden. Wie zoo mogen geoordeeld hebben, ik zeg
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vrijmoedig, dat als er een Ô-od is, die den barmhartigen
barmhartigheid vergelden zal , dezen hun loon niet zullen missen. In den grooten dag, als de menschen voor
Gods rechterstoel zullen vergaderd worden, dan zullen
eene schare van_ eens verworpenen dezen omringen en
in dankbare vreugde uitroepen : wij waren hongerig
en gij hebt ons gevoed, dorstig eu gij hebt ons te drinken gegeven, naakt en gij hebt ons gekleed , krank en
gij hebt ons bezocht." En Hij, die gezegd heeft : voor
zooveel gij dit aan den minsten mijner broederen gedaan hebt., hebt gij het Mij gedaan," zal hun getuigenis
aannemen en den barmhartigen zijn welkom toespreken,
in een : //komt, gij gezegenden mijns Vaders." Hun roem
zal nog eenmaal van de daken der huizen verkondigd
worden, en moge ,,de vrede Gods, dien de wereld noch
geven, noch ontnemen kan,"rijkelijk in hunne harten wonen.
In het midden van dezen, — barmhartige Samaritanen,
van wie de Heer zegt : ,,ga gij heen en doe desgelijks"
— hadden wij nu eene liefelijke schuil- en rustplaats.
Met de teederste zorg deden zij alles, wat noodig was,
om ons onze krachten te doen herkrijgen en hielpen ons
toen een afstand van tien uren gaans per wagen afleggen.
Wij deden dit op dezelfde wijze, als waarop wij Cincinnati bereikt hadden, bij nacht reizende en des daags
in een schuilhoek rustende, totdat wij Sciolo bereikt
hadden, van waar men ons gezegd had, dat wij den
militairen weg moesten volgen, dien de generaal Hull in
den laatsten oorlog met Groot-Brittannië gebaand had,
en dien wij ook bij dag zonder gevaar konden gaan. Wij
vonden dien weg uit de aanduiding, die wij ontvangen
haddpn, zeer zware olmboomen, die den aanvang voor ieder
kenbaar maakten, en gingen moedig met het krieken van
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den dag op weg. Niemand had er aan gedacht ons mede
te deelen, dat het een pad was, bij dag veilig omdat
het door de wildernis liep, zoodat ik verzuimde genoegZaam voedsel mede te nemen, van oordeel dat ik spoedig wel woningen vinden zou, waar wij voor geld het noodige krijgen konden. Zoo reisden wij den ganschen dag
door zonder iets, dat naar een huis geleek, te zien, en toen
wij ons des avonds ter ruste leiden, waren wij even
hongerig als vermoeid. Wolven huilden om onze rustplaats, en hoewel zij te vreesachtig waren, om dicht bij
ons te komen, konden mijne vrouw en kinderen bij hun
gehuil nauwelijks voor oogenblikken slapen. Al wat wij
des anderen morgens van onzen voorraad over hadden, was
een weinig gedroogd vleesch, te luttel om onzen. honger
te stillen, maar genoeg om ons een vreeselijken en onleschbaren dorst te geven. Ik verdeelde de kleine bete, en
toen ging het weder tot een tocht door de wildernis op weg.
De weg was zeer ruw, de struiken scheurden onze kleederen en vermoeiden ons evenzeer als zij ons voortgaan
belemmerden. Omgewaaide boomen versperden telkens
het pad. Onze toestand was ontzettend, daar vermoeienis
en honger gelijkelijk toenamen. Op het laatst spraken wij
geen woord meer, en worstelden al voorwaarts, ik met
de twee jongsten op den rug, terwijl mijne vrouw de
beide anderen over de stronken en takken hielp.. Op eens
hoorde ik achter mij een kreet, en omziende zag ik mijne
vrouw ter aarde liggen, terwijl Tom kreet : "moeder sterft;
moeder sterft !" Toen ik bij mijne vrouw kwam, vreesde ik
het ergste. Minuten gingen voorbij eer de doodelijk afgematte genoegzaam bijkwam, om het weinigje ons nog
overige vleesch te kunnen nuttigen. Dit en een tijd van
rust deden haar zoover bijkomen, dat wij weder verder
.
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togen. Ik deed al wat ik kon om allen moed in te
spreken, maar schier met wanhoop in het hart. Van
honger in deze wildernis omkomen scheen het einde van
ons pogen te zullen zijn, maar ook bleek het Gods gelegen tijd om te redden, als het mensehenkind geen
uitkomst meer ziet.
Niet verre waren wij van de plek, waar mijne vrouw
bezweek, — het was, naar ik giste, drie uur op den
middag — toen ik op eenigen afstand eenige personen
zag naderen. Wij overlegden terstond wat te doen, daar
wij niet onderstellen konden, dat het vrienden waren.
Terwijl ik eenige schreden voor de anderen uitstapte,
bleek mij dat het Indianen waren, die pakken op hunne
schouders droegen en dat zij, ook al waren zij vijandig
gezind, niet meer te ontwijken waren. Ik ging daarom
stoutmoedig op hen aan, totdat wij dicht in hunne nabijheid waren. Tot hiertoe hadden zij, onder hun last
al gebukt voortgaande, de oogen niet opgeslagen, maar
zoodra, hadden .zij ons niet ontdekt, of zij zagen een
oogenblik ons verschrikt aan, hieven toen een eigenaardig gehuil aan en liepen zoo snel zij konden terug. Daar
er vier waren, kon ik kwalijk begrijpen, wat hen verschrikt had. Dat ontsteltenis hen aangegrepen had, was
kennelijk, want zij bleven vluchten en ik hoorde van
zeer verre hun geschreeuw. Ook mijne vrouw was verschrikt en sprak reeds van vluchten, daar zij meende,
dat de teruggekeerden hulp gingen halen om ons te
dooden. Ik deed toen opmerken, dat zij genoeg in getal
geweest waren, als zij ons kwaad hadden willen doen,
en dat het toch al zeer belachelijk zou zijn, als bij eene
ontmoeting als deze beide partijen op de vlucht gingen
zonder vervolgd te zijn. Wij volgden nu het door de
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Indianen gelaten spoor, en niet lang duurde het, of wij
zagen aan alle zijden Indiaansche gezichten gluren. Wij
bevonden ons in een hunner wigwams, en een statig
Indiaan, waarschijnlijk het hoofd van den stam, verbeidde
ons met over elkander geslagen armen. Hij zag terstond,
dat wij menschelijke wezens waren — riep nu, wie onder
het bereik zijner stem waren en vermaande hen hunne
dwaze vrees af te leggen. Door dat woord aangemoedigd
maakte de schrik voor nieuwsgierigheid plaats. Ieder
wilde onze kinderen aanraken en liet was aardig om
te zien, hoe, als deze uit weerkeerigen angst schrik toonden, ook terstond de Indianen terugdeinsden. Weldra
echter kwam eene goede verstandhouding tot stand en
egrepen zij waar wij heen gingen en wat ons noodig
was. Mild voorzagen zij nu in onze behoeften, hielpe n
ons aan overvloed van voedsel en gaven ons een zeer
goed ingerichte wigwam om er 's nachts te rusten. Daags
daaraan zetten wij onzen tocht voort, met de blijde inlichting , die de Indianen ons gaven, dat wij niet meer
dan acht uren gaans van het meer Erie verwijderd waren. Zij gaven ons een paar jonge menschen mede, om
ons de juiste plek te wijzen , waar wij den heirweg
verlaten moesten en namen op de allerhartelijkste wijze
van ons afscheid.
Aan de Ohio genaderd, stuitten wij op een punt.
waar de weg geheel door het rivierwater overstroomd
was. Met behulp van een langen stok doorwaadde ik
het eerst de uitgewoelde, hier en daar diepe plaats en
bracht daarna de kinderen een voor, een en eindelijk
mijne vrouw over. Daar mijne schouders door het dragen der kinderen opnieuw geheel rauw waren, ging deze
overtocht niet zonder pijn of bezwaar.
;
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Nog een nacht brachten wij in de bosschen door, en
daarop kwamen wij tegen het middaguur op de breede
vlakte ten westen en zuiden van Sandusky, een veld
zelfs zonder een enkelen boom. De huizen der plaats
lagen op het punt, waar wij uitkwamen, in het bereik
van ons gezicht,
Op een kwartier afstands van het meer zocht en vond
ik eene schuilplaats in het kreupelhout voor mijne vrouw
en kinderen en ging toen voorzichtig op ontdekking uit.
Weldra ontdekte ik een huis, waaruit een reeks mannen
kwamen, allen bezig niet vrachtgoed naar een schoener
te dragen. Mijn plan was spoedig beraamd, ik ging recht
op hen aan, en eer ik, nog bij hen was, riep reeds de
: //Hallo, man, zoekt gij werk?" ,,Ja, mijnheer !"
riep ik luide. //Terstond dan maar, ik geef twaalf stuivers in 't uur. want ik moet maken, dat ik niet dezen gunstigen wind weg kom." Toen ik dicht bij hem kwam,
zeide hij . uOch, gij kun l niet \verken, gij zijt verminkt.'
//Niet werken," zeide ik, en in één °ogenblik had ik een
zak graan op den schouder, droeg die in de rei mede
en ledigde dien in het schip. Onder de dragers was een
kleurling ; bij dezen voegde ik mij en was spoedig met
hem in gesprek. //Hoe ver is Canada wel ?" vroeg
en toen zag hij mij op eene wijs aan, die mij toonde,
dat hij er alles van begreep. /Mij hebt lust om naar
Canada te gaan? Ga dan maar met mij mee. Onze
kapitein is een beste kerel en wij gaan naar Buffalo."
,Buffalo, hoe ver is dat van Canada ?" //Weet gij dat
niet man, juist aan de overzij van 't water is 't Canada»
Ik vertelde hem nu alles, ook aangaande mijne vrouw
en kinderen. //Ik zal met den kapitein spreken," zeide hij.
Dit deed hij en een weinig daarna riep de kapitein mij
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ter zijde en zeide : ,,De dokter zegt, dat gij met uw
gezin naar Canada moet gaan ?" ,,Ja, mijnheer." 1/ Wel,
waarom gaat gij dan niet met mij ?" was zijn open vraag.
,,Waar zijn de uwen?" ,,Omstreeks een kwartier van
deze plaats." ,,Zijt gij hier reeds lang?" ,,Nog geen
twee uur." Ik zeide dit laatste op eenigszins verlegen
toon. // Kom, beste jongen, vertel mij maar alles, gij
zijt een weglooper, is het niet ?" Ik zag, dat ik met
een vriend te doen had, en vertelde hem toen alles. 1/ In
hoeveel tijUs kunt gij gereed zijn ?" ,,Ik kan hier in
een half uur zijn, mijnheer!' ga dan en haal uw
volkje!' Ik ijlde weg, maar op eens riep hij mij terug.
zeide hij, ,,en ga voort met koorndragen. Wij
moeten voorzichtig zijn, er is hier een gansche zwem
van spionnen, die op negers loeren, het zou onvoorzichtig
zijn om nu uwe vrouw en kinderen te halen. Als wij
afgezeild zijn, _zal ik tegenover ginds eiland bijdraaien
en eene boot naar wal zenden." Ik werkte nu als een
leeuw. Weldra was het graan aan boord, en terwijl a
de schemer viel, werd het anker opgehaald en de zeilen
geheschen.
Ik zag het schip met innige belangstelling na. Snel
ging het door den gunstigen wind voort. Reeds scheen
het ver voorbij de plaats, die mij de kapitein had aangewezen, zoodat op eens mijn moed zonk en ik waande,
dat hij een spel met mijne ellende dreef. Maar neen,
juist op het oogenblik dat de zon aan de kimmen wegzonk, daar keerde hei schip en 'lag bewegingloos bijna
ter aangeduide plaats. Terstond daarop werd eene boot
gestreken, die aanhield op de plaats, waar ik stond.
Nu gevoelde ik mijne verlossing gekomen. Binnen tien
minuten tijds legde het vaartuig in de baai aan.
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Mijn zwarte vriend en twee matrozen kwamen aan
wal, en nu gingen wij op weg om mijne vrouw en
kinderen te halen; Tot mijn schrik waren zij niet op de
plaats, waar ik hen had achtergelaten. Overmand van
schrik, giste ik het ergste, dat zij ontdekt' en weggevoerd waren. Er was geen tijd te verliezen — de mannen zeiden dat wij terug moesten en dat ik maar alleen
moest gaan. Juist op dit beslissend oogenblik stiet ik
op een der kinderen. Mijne vrouw, door mijn lang wegblijven yerontrust, had alle hoop reeds opgegeven, bij
het vermoeden dat ik den vijand in handen gevallen
was. Toen zij mijne stem met die van anderen hoorde,
meende zij, dat ik alleen terug werd geleid, om ook
haar en de kinderen meester te •worden, en zoo verschrikt was zij dat ik zelfs nu alle moeite had om
haar rede te doen verstaan. Al de gewaarwordingen van
ontzetting op onze reis doorstaan, hadden haar ze.nuwgestel geheel in verwarring gebracht. De vriendelijke
toon, waarop de anderen haar toespraken, droeg er gelukkig veel toe bij, om haar te doen bedaren en in
vertrouwen met ons mede te gaan.
Toen ging het op reis naar de boot. Onze bagage
was spoedig gescheept wat althans één voorrecht is,
als men niets bij zich heeft. De mannen roeiden stevig
door en op een lantaarn aan, die in den mast was uitgehangen. Ik dankte God. al den tijd. Drie welkomstkreeten heetten ons welkom op de schooner en nooit
zal ik vergeten, hoe de kapitein, een trouwe Schot, mij
toeriep : //Kom op dek, en sla uw vleugels uit en kraai
als een haan, want gij zijt hier een vrije neger, zoo
zeker als gij ee-h levend mensch zijt." Nu keerde zich
het schip opnieuw, de wind vulde de zeilen en toen
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ging het naar het land der vrijheid. Mijn geluk en mijne
vreugde waren zoo groot, dat zij mij een gevoel van
pijn gaven. Ontzenuwd door den plotselinger' overgang
uit ellende, gevaar en vrees tot de ervaring van zooveel vriendelijkheid en zalige veiligheid, weende ik als
een kind.
Des anderen daags 's avonds kwamen wij te Buffaloo,
maar het was reeds te laat om de ri vier over te steken. ,,Ziet gij die boomen daar?" zeide 's morgens
daarop de trouwhartige kapitein tot mij, terwijl hij mij
op eenige Canadasehe populieren wees ; ,,die bommen
groeien op vrijen grond, en zoo ras uwe voeten die
plek hebben aangeraakt zijt gij m e n s e h. Het is mij
behoefte u daar te zien aankomen en een vrije worden.
Ik ben zelf arm en heb niet om te geven, want ik ben
maar een loontrekkend dienaar, maar ik zal zorgen, dat
gij daar komt. ,,Hier, Green," riep hij nu den veerman
toe, ,,hoeveel moet gij hebbep om dezen man Met zijn
gezin over te zetter', hij heeft geen geld." ,,Zes en dertig stuivers." Hij nam toen een dollar (; 2.50) uit
zijne beurs en gaf mij dien. Nooit zal ik de trouwhartigheid vergeten, waarmede hij mij toesprak. Hij
leide de hand op mijn hoofd en zeide: ,,Gij zult u een
goede kerel toonen, niet waar P" Stroomen van aandoening gingen mij als een electrisch vuur van het hoofd
tot de voeten door het lijf.. ,,Ja," was mijn antwoord,
„ik zal een goed gebruik van mijne vrijheid maken,
ik zal mijne ziel aan God geven." Hij wuifde ons met
zijn hoed na, toen hij naar de overzijde afvoer. God
zegene hem, ja, God zegene hem eeuwiglijk ! Amen !
Het was op den 28 October 1830 in den morgen,
toen mijne voeten voor het eerst Canada's grond betra-
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den. Ik wierp mij op de aarde, rolde mij over het
zand, wierp liet bij handen vol in de lucht, kuste den
grond en danste, zoodat enkelen, die het zagen, mij
voor krankzinnig hielden. //Hij is niet wel bij het
hoofd," zeide zekere kolonel Warren, die het mede aanzag. //Neen, mijnheer, neen, ik ben niet gek, maar weet
ti,wat het is, ik ben vrij !" Hij barste uit in een luidkeels lachen. ,,Wel," riep hij uit, ,,ik wist nie t , dat
het vrij zijn iemand dringen kon, om zich zoo wonderlijk aan te stellen." Maar wat anderen er van dachten, het was mij te machtig, ik moest mijne blijdschap
op buitensporige wijze lucht geven, en kuste en ,om—
helsde mijne vrouw en kinderen totdat van vermoeienis
mijn overspannen gevoel tot bedaren kwam.

VEERTIENDE HOOFDSTUK.

EENE NIEUWE WERELD EN EEN NIEUW TE HUIS.

Een arm man in een vreemd land. — Begin eigendom te
verkrijgen. — Hervat het prediken. — Mijne jongens gaan naar
school. — Wat in mij den lust wekte om te leeren lezen. —
Een dag des gebeds in de hosselen.

Zelfs in zoo buitengewoon oogenblik en verblijd als
ik was, mocht ik geen tijd laten verloren gaan. Ik was
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een vreemdeling in een vreemd land en had naar een schuilplaats en naar een middel van onderhoud om te zien. Voor
dien nacht vond ik huisvesting, en des anderen daags
is morgens ging ik het land in, om te onderzoeken wat
ik voor den kost zou kunnen beginnen. Niets wist ik
van het land of zijne bewoners, maar ik gaf mijne oogen
en ooren den kost, en deed, waar de gelegenheid er toe
zich aanbood, onderzoek naar omstandigheden en gelegenheid. In den loop van den dag hoorde ik van zekeren
heer Hibbard, die op een paar uren afstands woonde.
Hij was, naar den maatstaf in die streken, een rijk man,
had weene groote hofstede en daarbij eene menigte kleine
hoeven, die hij aan arbeiders verpachtte. Tot hem richtte
ik mij, ofschoon de getuigenissen, die ik hem aangaande
in den omtrek had opgezameld, allesbehalve eenstemmig
gunstig waren. Ik voor mij echter was van oordeel,
dat hij niet minder was dan de mannen voor wie ik
gewoon was geweest te arbeiden, en dat als maar een
eerlijk en getrouw werken hem voldoen kon, ik ook
wel met hem zou te recht komen. In den namiddag van
dien dag zocht ik hem op, en het duurde niet lang, of
wij waren overeengekomen op welke voorwaarden ik bij
hem in dienst treden zou. Ik vroeg hem daarop, of hij
ook eenig huis voor mij had, dat mij en de mijnen
huisvesting geven kon. Hij zeide een woning voor mij
te hebben, en leidde mij toen naar een oud gebouw met
twee verdiepingen, dat zeer verwaarloosd was en waar
varkens zich sedert langen tijd een schuilplaats schenen gemaakt te hebben. Toch was het een buis en ik dreef
er oogenblikkelijk de varkens uit en begon het voor een
edeler • soort van bewoners in orde te brengen. Met behulp van eene hark en schoffel, van heet water en eene
.
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dweil bracht ik den grond tegen middernacht in dragelijken toestand en nam eerst toen rust na mijn ingespannen
arbeid. Daags daaraan bracht ik de andere Hensons,
mijn eenig meubilair in MIJN HUIS, en al waren er niets
dan kale muren en vloeren, wij waren allen opgetogen van
vreugde, en lachende zeide mijne vrouw, dat het altoos
nog beter was dan een slaven blokhuis met aarden vloer.
Ik vroeg en kreeg genoeg stroo van den heer Hibbard,
en met stukken boomstam bereidde ik bedden drie voet
dik, waarop wij na al de doorgestane vermoeienissen als
rozen sliepen.
Nog eene bezoeking wachtte mij en die mij te harder
viel, omdat ik er niet op gerekend had. Door het enkel
bij nacht reizen en altijd in de openlucht toeven hadden
mijne vrouw en kinderen zoo geleden, dat zij zwaar ziek
werden en een tijd van dreigend gevaar doorleefden, eer
zij gelukkig allen herstelden.
De heer Hibbard deed spoedig de ontdekking, dat mijn
arbeid meer waarde voor hem had dan het werk zijner
gewone huurlingen, en ik geraakte daardoor bij hem in
gunst, terwijl zijne vrouw eene bijzondere genegenheid
voor de mijne opvatte en haar aan allerlei kleine huiselijke
dingen hielp. Wat wij voorts tot levensonderhoud noodig
hadden, voedsel en brandstof, deze hadden wij in vollen
overvloed. Drie jaren bleef ik zoo werkzaam, nu eens
voor een deel van den ,00gst, dan voor haar, en was in dien
tijd bezitter van eenige varkens, eene koe en een paard
geworden. Gaandeweg nam mijn huisselijk en maatschappelijk zijn eene betere gestalte aan, en streelde mij het
gevoel, dat ik niet zonder goede vrucht veel voor het
bezit der 'vrijheid had gewaagd. Ook waren de pogingen,
die ik -deed om mij zelven en de mijnen in hooger opzicht
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vooruit te helpen, niet zonder goeden uitslag. In het
laatste jaar gebeurde het, dat een mijner vrienden in
Maryland in deze buurt kwam, en mij vroeg, of ik nog
steeds predikte. Ook verbreidde hij in den omtrek, dat
ik vroeger gepredikt had, en in dat opzicht bijzondere
gaven had getoond. Zelf had ik hiervan nooit gesproken
en enkel als hoorder de godsdienstige samenkomsten op
den rustdag bijgewoond. Toen zich nu evenwel het verlangen openbaarde, dat ik weder het woord verkondigen
zou, wilde ik mij daaraan niet onttrekken en werd sedert
dikwijls, niet alleen door kleurlingen maar door menschen
uit allerlei stand in den omtrek verzocht, om hun het
evangelie der verzoening en der zaligheid te verkondigen.
Ik ben nu de eerste om te beseffen, dat het velen
mijner lezers vreemd in deooren moet klinken, dat iemand
zoo onwetend als ik, die niet ;lezen of schrijven kon, en
zoo luttel van natuurlijken ofgeopenbaarden godsdienst had
gehoord, geschiktheid kon hebben om te prediken tegenover menschen, die zooveel grooter maatschappelijke voorrechten hadden genoten. Ik weet het feit niet anders
te verklaren dan door verwijzing naar de gelijkenis van
het mosterdzaad, dat hoe klein ook, een boom wordt,
waarin de vogels des hemels nestelen. Godsdienst is
niet zoozeer wetenschap als wijsheid, en een eenvoudig
opmerken op wat buiten ons omgaat en stil nadenken over
wat in eigen hart woelt en werkt, zal den kinderlijk
geloovige in genade meer doen toenemen dan vooral dat
soort van rechtzinnige ijveraars voor formulieren en leerboeken zich kunnen voorstellen, die wel altijd het y lleere
Heere" op de lippen hebben, maar hart en leven buiten
den leven dmakenden invloed des Heiligen Geestes houden,
en wien daardoor, zonder dat zij het zelven weten, de fontein,
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springende ten eeuwigen leven, in het binnenste ontbreekt.
De heer Hibbard had de welwillendheid om mijn oudsten jongen Tom een jaar te laten schoolgaan, en daar
hij in dien tijd zich goed ontwikkeld had, had de schoolmeester de goedheid er zonder vergoeding nog een halfjaar aan toe te voegen, zoodat hij vlot lezen en redelijk
schrijven leerde. Dit onderwijs was niet alleen een groot
voordeel voor hem, maar ook tot een bijzonder nut voor
mij, daar Tom, zoodra hij dit kon doen, veel voor mij
in den Bijbel las, vooral op den Zondagmorgen vóor ik
predikte, hetgeen mij meer bepaald dit nut gaf, dat ik
door een sterk geheugen gemakkelijk de teksten onthield,
die mij aantrokken en die dan weder in mijn spreken
te pas bracht.
Zoo gebeurde het op een schoonen zomermorgen, dat
ik vroeg was opgestaan en hem riep om voor mij te
lezen. ll Wat zal ik lezen, vader?" vroeg Tom. //Waar
het valt," was mijn antwoord, want ik was buiten staat
iets bepaalds te zeggen. Hij opende den Bijbel bij den
honderd derden Psalm en las dien, en toen hij die overschoone uitstorting van dankbaarheid des harten, die ik
toen voor het eerst hoorde, mij voorlas, smolt mijn hart
als in mij van het innigst gevoel. Met de snelheid, die
aan ons denken eigen is, riep ik mij mijn ganschen
levensloop voor den geest, en terwijl ik zoo nadacht over
het lijden en de gevaren, aan welke ik ontworsteld was,
en hoe gelukkig mijn tegenwoordig deel mocht heeten,
was niet alleen mijn hart bewogen, maar vloeiden mij
de tranen met zulk eene macht uit de oogen, dat ik mijne
aandoening voor mijn jongen niet bedekt houden kon.
De woorden, waarmede de Psalm aanvangt en eindigt:
»Loof den Heer, mijne ziel," was alles wat ik behoefde
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en uitbrengen kon, om te zeggen, wat binnen mij omging. Toen Tom met lezen geëindigd had, keerde hij zich
op eens tot mij en vroeg: „Vader, wie was David?"
Hij had mijne aandoening onder 't lezen opgemerkt en
voegde er 'daarom bij : ”Wat schrijft hij schoon, vindt
gij niet P" en herhaalde toen nog eens zijne vraag : ”Wie
die David was ?" Het was eene vraag, die ik niet wist
te beantwoorden. Nooit nog had ik van David gehoord,
maar aarzelde toch om mijne onkunde aan mijn kind
te belijden. „Hij was een man Gods, mijn jongen."
„Dat veronderstel ik ook," was het antwoord, ,,maar ik
zou gaarne iets meer dan dat van hem weten. Waar
heeft hij geleefd P Wat heeft hij gedaan ?" Terwijl hij
voortging zoo vraag op vraag te stapelen, bemerkte ik,
dat geen ontkomen mogelijk was, en beleed hem dus
mijne volslagen onwetendheid op dit punt. „Maar, vader," zeide hij nu, ,,kunt gij dan niet lezen P" Dat was
nog pijnlijker vraag dan de eerste, en in zoover er nog
hoogmoed in mij was, kreeg deze op dat oogenblik een
geduchten knak. lie vraag was rechtstreeks en eischte
dus een rechtstreeksch antwoord, waarom ik hem ook
open zeide, dat ik niet 'kon lezen. „Hoe komt dat?"
vroeg hij nu. ,,Omdat ik nooit de gelegenheid heb gehad om het te leeren en er niemand was om mij te
onderwijzen." ,,Maar gij kunt • het nu nog leeren."
„Neen, kind, ik ben nu te oud en heb er den tijd niet
toe. Ik moet eiken dag hard werken, anders vindt gij
een ledige tafel." "Maar gij zoudt er de avonden voor
kunnen nemen." "Ja, maar dan is er nog niemand om
mij te onderwijzen. Geld voor onderwijs heb ik niet te
missen en voor niets doet niemand iets." ',Wel, vader,
ik zal u leeren lezen. Ik kan u best leeren, en dan
.
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zult gij meer weten dan nu en beter kunnen preekei
ook." De kleine knaap meende het zoo ernstig, dat er
geen ontkomen aan was, maar tevens is het moeielijk te
zeggen, welk een strijd in mijn binnenste ontstond op
zulk een voorstel van deze zijde gedaan. Ik verheugde
mij bij de gedachte, dat mijne kinderen door mijn vrijkomen voorrechten kenden, waaraan voor mij geen denken geweest was, maar het had een eigenaardige verootmoediging om onderwezen te worden door een zoo
jeugdigen zoon. Maar een beter eergevoel en de wezenlijke zucht om ook ten goede van anderen vorderingen
te maken in kennis, bewogen mij het gedane voorstel
aan te nemen. Ik overwon mijne valsche schaamte, evenwel niet terstond, zelfs niet zoo spoedig, als mijn beter
ik gewenscht had.
Het gesprek, dat ik zoo pas met Tom had gehouden,
had mijn gemoed zoo in beweging gebracht, dat ik dien
dag buiten staat was om te prediken. De gemeente
ging teleurgesteld uiteen, en ik begaf mij in de bosschen
om er den Zondag in eenzaam gepeins door te brengen.
De gedachten, die binnen mij .opwelden en omwoelden,
waren zoo vele en zoo machtig, dat ik te bezig was om
aan het middagmaal behoefte te hebben, maar den ganschen dag in overpeinzing en gebed doorbracht, om daardoor weder tot kalmte te komen en mijn standpunt in
de gemeente en de maatschappij juist te beoordeelen.
Zonder moeite zag ik in, dat mijn prediken een werk
van onwetendheid was, en dat ik elke gelegenheid om
kennis te verkrijgen moest aangrijpen. Terstond ving ik
daarom met lesnemen bij Tom aan, en wij waren daarin
elken avond trouw bezig bij het licht van een pijnboomflam bouw, het eenige licht, dat ik bekostigen kon. Weken
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verliepen en mijn vorderen was zoo langzaam, dat de
moed bijna aan Tom ontzonk. Soms viel hij bij zijn
weinig vorderend pogen in slaap. Soms kon hij niet
nalaten den toon aan te nemen van een schoolmeester,
die zich over de stompheid van een onleerzamen jongen
ergert, en zelfs waren er oogenblikken, dat ik oordeelde,
dat ik als een reeds vijftigjarige enkel mijne oogen bedierf met
bij slecht licht naar de wonderlijke schrappen en figuurtjes te kijken. Maar eindelijk toch behaalden Toms volharding en wijs doorzetten de overwinning, zoodat ik werkelijk nog in den loop van dien winter vrij vlot kon lezen.
De kunst, die ik meester werd, is mij sedert tot grooten
steun en hulp geweest, ofschoon zij mij tevens dagelijks
beter deed inzien, in welk een afgrond van onwetenheid
ik in geheel mijn vroeger leven was gedompeld geweest.
Ook deed zij mij dieper en met meer bitterheid beseffen,
onder welk eene onderdrukking ik geleefd en gezwoegd
had, want nog had ik het wreede en ernietigende der
slavernij niet z66 ingezien als nu, naarmate meer van
hare smaadheid mij door vordering op een anderen weg
kenbaar werd. Zulke ontdekkingen wekten evenwel ook
steeds krachtiger in mij de behoefte om iets te doen
tot verlossing of ontheffing van andere slachtoffers van
hetzelfde maatschappelijk kwaad, en waarvan zoovelen
zelfs niet wisten, hoe diep vernederd, hoe verregaand onwetend zij waren.
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VIJFTIENDE HOOFDSTUK.

VERBLIJF IN CANADA.

Toestand der kleurlingen in Canada. — Eene ontdekkingsreis. —
Beroep op de wetgeving. — Verbeteringen.

Nadat ik drie jaren in Canada geweest was, gelukte
het mij mijn toestand veel te verbeteren door in dienst
te treden bij zekeren heer Riseley, iemand, die eenige
uren meer landwaarts in woonde. Hij was iemand van
veel edeler karakter en meer kennis dan de heer Hibbard. Op zijne plaats werkzaam begon ik meer gezet
na te denken over den toestand der kleurlingen om mij
heen, wier getal met ieder jaar begon toe te nemen. Ik
was verre van de eenige of eerste te zijn, die uit de
Vereenigde Staten op Canada's grondgebied de vrijheid
gevonden had. Verscheidene honderde kleurlingen woonden in dezen omtrek en ik zag, dat zij onder den eersten
blijden indruk van vrij te zijn, daarheen leefden op eene
wijze, weinig dienstig om hen zedelijk of maatschappelijk
vooruit te helpen. Zij waren tevreden met de dadelijke
vrucht van hun arbeid, en het ontbrak hun geheel aan
de eerzucht en aan het doorzicht om in te zien, hoeveel
beters werkelijk binnen hun bereik gelegen was. Allen
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werkten op anderer grond en dachten er zelfs niet aan
dat het voor hen mogelijk kon worden, om zelven onafhankelijke bezitters van eigen grond te zijn. M spoedig
werd het mijn zoeken, om in mijne stamgenooten het
bewustzijn te wekken, hoe groote maatschappelijke voordeelen bij eenige inspanning door hen konden verkregen
worden. In dit streven had ik den heer Riseley tot mijne
hulp, die de waarheid mijner inzichten niet alleen erkende, maar ook gaarne beloofde, mij in mijne plannen
behulpzaam te willen zijn. Zoo stond hij al dadelijk toe,
dat ik in zijn huis samenkomsten hield mei zulken onder
de kleurlingen, die ik als de meest ontwikkelden en
ijverigsten had keren kennen. Op deze bijeenkomsten
beschouwden wij de zaak van alle • len, totdat wij daarin
tot eenstemmigheid kwamen. De tien of twaalf, die
meer geregeld deze bijeenkomsten hadden bijgewoond,
besloten met mij om onze verdiensten op te leggen en
daarvoor nog onbebouwd land aan te koopen, zoodat als
wij eenmaal grondbezitters geworden waren, iedere boom,
dien wij velden, en ieder mud graan, dat wij oogstten, ons
al het voordeel van eigen arbeid zou schenken.
Het was mij gebleken, dat Europa's kolonisten sedert
meer dan twee eeuwen dien weg bewandeld hadden, en
daardoor een volk waren geworden, dat ik bewonderde
in zijn mannelijk karakter, zoo vol geestkracht, ondernemingszucht en zelfvertrouwen. Dien geest wenschte ik ook
mijne mede vrijgewordenen te zien bezielen, en ik liet
mij van dit bedoelen niet afschrikken door de wetenschap
van het groote verschil in volksaard en den ontzenuwenden
invloed van jaren van verdrukking en onwetendheid. Zij,
die mijn plan hunnen bijval schonken, dachten met mij
eenstemmig, en wij besloten, uit de menigte plaatsen,
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die de regeering ter keuze aanbood, een punt te kiezen,
waar wij . eene eigen kolonie zouden kunnen vormen,
ons eigen brood eten, in één woord, onder ons zelven
onafhankelijk zijn. Men koos mij, om de gesteldheid des
lands op te nemen en eene plaats te vinden, waarheen
ik zelf zou willen verhuizen, terwijl allen beloofden met
mij te zullen gaan, wanneer ik zulk eene plek vinden
mocht. In den herfst van 1834 ging ik op reis en doorreisde het uitgestrekt gebied tusschen de meeren Ontario,
Ede en Huron. Toen ik de gronden bereikte ten oosten
van het meer St.. Clair en Detroit rivier werd ik diep
getroffen door hunne vruchtbaarheid en het in ieder opzicht voortreffelijke boven eenige andere plaats., welke ik
nog gezien had. Ik -lam dus het besluit, dat dit de
plaats onzer vestiging zijn zou, en gaf in dien zin aan
mijne toekomstige lotgenooten verslag. Zij toonden zich
wijs door voorzichtig beleid, en vaardigden mij in den
volgenden zomer nogmaals af, opdat ik het land in verschillende jaargetijden zou zien en zoo te beter over de
geschiktheid der keuze oordeelen. Ik vond geen reden
om mijn oordeel te wijzigen, maar nog iets verder naar
den kop van het meer Erie doorgaande, ontdekte ik
eene groote streek gouvernementsland, die voor eeltige
jaren op zekere voorwaarden aan een heer Mc. Corrwick
was uitgegeven, en die hij aan volksplanters verhuurde
voor wat hij van hen krijgen kon. Dit land was reeds
van zijn geboomte bevrijd en bood het voordeel van
terstond te kunnen bezaaid worden, een gunstige kans,
welke personen van zoo weinig middelen als wij niet over
het hoofd mochten zien. Wij besloten dus ons vooreerst
dáár te vestigen, en met de verdiensten, die wij daarop
winnen konden, later in Dawn onze aankoopen te doen.
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Dit plan werd aangenomen en gevolgd, en een twaalftal
hoofden van gezinnen togen in het volgende voorjaar
derwaarts en slaagden in het verdienen van geld door het
graan en den tabak, die wij voor onszelven gekweekt
hadden, te verkoopen.
Niet lang duurde het, of ik deed de ontdekking, dat
Mc. Corwick in het geheel niet had voldaan aan de voorwaarden, waarop hem het land was toegewezen, en dat
dus de huur, die hij op zoo onregelmatige wijze trok,
niets dan afzetterij was. Ik nam daarop raad bij Sir John
Cockburn, en deze wees mij den weg, hoe met hoop op
gunstigen uitslag de hulp van het algemeen bestuur in
te roepen. Wij volgden den gegeven raad, en hoewel het
den heer Corwick door de hulp van vermogende vrienden gelukken mocht, eene aanvankelijke overwinning te
behalen, verloor hij de zaak een jaar later en kregen wij
voor het vervolg den grond in vrij gebruik. Hiermede
werd echter het dus bebouwde land ons eigendom niet.
Wel vroeg het gouvernement geen huur, maar het behield de macht om het dus gegeven land ieder oogenblik
tot verkoop aan te slaan, zoodat later rijkere koopers
al de voordeelen van ons arbeiden en verbeteren tot
kleinen prijs zouden kunnen machtig worden. Het was
duidelijk, dat de beste weg voor ons was koopers te
worden vóór de mededinging kwam, en dit hielden wij
ook bestendig in het oog, zoolang wij op deze plek
toefden. Tusschen de zes en zeven jaren verkeerden wij
in dezen toestand, en gedurende al dien tijd nam de bevolking van kleurlingen met snelheid rondom ons toe.
De toestrooming van ontwekenen uit de Vereenigde Staten
vermeerderde gedurig, en gaarne belijd ik, dat er onder
de komenden velen waren, die met mijn medeweten en
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medewerking den weg naar Canada vonden. Met het oog
op deze toeneming der onzen wil ik een kort verslag
geven van de middelen en beproefde pogingen, om enkelen
mijner stamgenooten de vrijheid en onze voorrechten te
doen deden.

ZESTIENDE HOOFDSTUK.

HET OVERBRENGEN VAN SLAVEN NAAR CANADA.

Deelneming in het lot der slaven. -- James Lightfoot. — Mijne
eerste zending naar het Zuiden. — Een gezelschap uit
Kentuckv voortvluchtigen. — Behouden aangeland.

De verlaagde en hopelooze toestand van een slaaf kan
door hem nooit recht gevoeld worden, zoolang hij in
dien verlaagden toestand verkeert. Nadat ik de zegeningen der vrijheid had leeren kennen, keerde mijn geest
zich als van zelf naar hen, die ik wist, dat in dienstbaarheid zuchtten, en terstond daarop begon ik maatregelen te beramen, om zoovelen als mij doenlijk was aan
hunne vrijheid te helpen. Ik zag nu, dat als wij ons maar
eenige inspanning getroosten wilden, velen op dezelfde
wijze ontvluchten konden als ik; indien het hun maar
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niet ontbrak aan lessen op de ervaring van voorgangers
gegrond.
Zoo woonde ik eens eene groote bijeenkomst te Fort
Ede bij, waar vele kleurlingen mede opgekomen waren.
Toen het woord aan mij kwam, trachtte ik allen de verplichtingen te doen gevoelen, die zij eerstens hadden tegenover God, die hun de vrijheid schonk, maar anderszins
ook jegens hunne medemenschen, die door onrechtmatig
geweld in een staat van wreede en verlagende dienstbaarheid werden gehouden. In deze bijeenkomst was een
man tegenwoordig, James Lightfoot genaamd, een maa
van vurig temperament, die zijne vrijheid verkregen had
door naar Canada te vluchten, maar die in zijne vrijheid,
ofschoon hij reeds sedert vijf jaren haar genot kende,
nooit aan zijne achtergebleven betrekkingen en vrienden
gedacht had, tot op het °ogenblik, dat hij mij deze onze
verplichting hoorde bespreken. Onder mijn spreken werd
zijne roeping aan zijn geweten zonneklaar en begon in
volle zwaarte op zijn hart te wegen. Toen de samenkomst was afgeloopen, vroeg hij mij gelegenheid tot een
vertrouwelijk onderhoud, en nadat wij te zamen gesproken
hadden, bepaalden wij een nader tijdstip, waarop wij op
nieuw over deze zaak beraadslagen zouden. Hij deeldd
toen mij mede vanwaar hij gevlucht was, wie zijn meester
was geweest en dat hij vader en moeder, drie zusters en
vier broeders had achtergelaten, die aan de Ohiorivier,
niet verre van Maysville leefden. Hij zeide, dat hij zijne
verplichting jegens de zijnen nooit zoo helder had ingezien, maar dat hij van nu aan ook bereid was om mede
te werken tot iederen maatregel, welke hunne in vrijheidstelling kon bewerken. Gedurende de dagen van zijn
vrijen arbeid had hij, een klein vermogen opgelegd, en hij
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verklaarde mij, dat hij ten volle gereed was om zijne
gansche overwinst in het belang zijner in banden zuchtende betrekkingen ten offer te brengen, daar hij sinds
de gehouden bijeenkomst niet nalaten kon aan hen te
denken en daardoor dag noch nacht rust had.
Ik was toen ter tijd nog niet in staat om raad te kunnen geven, zoodat wij zonder eenige beslissing afscheid
namen, maar dagen daarna verliepen, toen hij al weder
met dezelfde zaak tot mij kwam. Overtuigd, dat hij
werkelijk voor het lot der zijnen in den pijnlijksten angst
verkeerde, gaf ik mijn woord, dat ik de moeielijke en
gevaarlijke proef zou wagen, of ik hen, die hij zoo liefhad, zou kunnen bevrijden. Ik stelde mijn gezin in de
hoede des Almachtigen en ging alleen en te voet op reis,
eene reis van ruim honderd uren gaans. De Heer was
mijn steun en hield,mij onder alle moeielijkheden staande,
zoodat ik veilig de Staten Nieuw York, Pennsylvanië,
Ohio, zoogenaamde Vrije Staten — doortrok, de Ohiorivier overstak en Kentucky introk, en eindelijk zijne
bloedverwanten ter aangeduide plaats vond.
Ik was hun een geheel vreemde, maar ik bracht hun
een teeken van hun gevluchten bloedverwant, • dat zij
terstond herkenden, welk teeken dienen moest, om hen
te doen weten, dat hij behouden in Canada, het land der
vrijheid, was aangekomen en dat hij hun nu een vriend
zond, die bereid was hen te helpen om met hem deelgenooten der vrijheid te worden. Het nieuws, dat ik bracht,
verwekte niet weinig opschudding. Wel scheen hun de
vrijheid begeerlijk, maar de ouders van James waren zoo
oud, dat de vermoeienis voor hen te groot zou zijn ;
zijne zusters hadden te veel kinderen om met deze den
tocht te durven ondernemen, en zijne vier broeders en
9
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een neef waren wel gezind om te gaan, maar konden niet
besluiten zoovele hunner betrekkingen in banden achter
te laten. Ook koesterden zij groote vrees, dat de aandoening en droefheid van hen, die moesten achterblijven, de
zaak verraden zou. Zij verkozen dus voor het oogenblik
om nog niet te gaan, maar beloofden, dat als ik over
een jaar wederkwam, zij dan alle schikkingen zouden
gemaakt hebben om zonder bezwaar te kunnen gaan.
Ik gaf mijne toestemming en ging toen nog een tiental uren gaans dieper Kentucky in, daar ik vernomen
had, dat er een aanzienlijk getal slaven zich tot vluchten
vereenigd bad, indien zij maar een gids vinden konden,
die in staat was hun leidsman te wezen. Ik reisde bij
nacht en nam des daags rust en bereikte op het laatst
Bourbon, waar ik de mannen, die ik zocht, hoopte te
vinden. Na hier eene week getoefd te hebben, die met
het vormen van plannen en toebereidselen voorbij ging,
bleek mij, dat er omstreeks dertig uit verschillende
Staten waren, die de poging wilden wagen. Eindelijk
gingen wij op zekeren Zaterdagnacht op weg. De smart
der scheiding kan beter gevoeld dan beschreven worden,
daar mannen van hunne vrouwen, moeders van hare kinderen, kinderen van hunne ouders zich los scheuren
moesten. Bij het eerste hooren zal zulk een verlaten van
zijne naaste betrekkingen vreemd klinken, maar niemand
vergete, dat zij, die dus handelden, slaven waren, menschen, die omdat zij als beesten beschouwd en behandeld
werden, te vreezen hadden, en in het geval van de
meesten van dezen genoegzaam de zekerheid hadden,
dat zij ff aan neger kooplui" stonden verkocht te worden,
zoodat zij alleen de meer dragelijke boven de ergste
scheiding verkozen. De gruwel van den slavenhandel
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verklaart alles, aan de verkoopers lag de schuld, dat
zoovelen radeloos de teederste banden konden breken.
Wij hadden het geluk de Ohio rivier behouden over
te komen, en kwamen in den derden nacht na onze
afreis te Cinc innati. Hier kregen wij goede hulp en
sla eene korte rust trokken wij op Richmond Indiana aan.
In deze door kwakers gestichte en bewoonde stad vonden wij wakkere vrienden, die ons hielpen, om zonder
tijdverlies de reis voort te zetten. Gedurende twee weken
hadden wij eene zeer moeielijke reis door de wildernis en
bereikten toen Toledo, Ohio, eene stad op de Zuidwestkust van het meer Erie, waar ik voor allen plaats kreeg
in een naar Canada zeilend schip, welks bodem wij ten
laatste behouden bereikten. Nu haastte ik mij huiswaarts,
vergezeld door de meesten der vluchtelingen, terwijl de
overigen reeds vroeger gevluchte bloedverwanten opzochten. Allen waren wij dankbaar en ik dankte met de mijnen
den Heer, dat ik het middel had mogen zijn om zoovelen den zegen der vrijheid te doen deelachtig worden.
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ZEVENTIENDE HOOFDSTUK.

TWEEDE REIS MET DEN ONDERGROND-SPOORWEG.

Een regen van starren. — De Kentuckiërs. — Een krijgslist. — Opmerkelijke redding. — Door eene koe door de Miami-rivier geleid.
A ankomst te Cincinnati. — Een der onzen wordt ziek. — Wij
laten hem achter. — Ontmoeten een »Vriend." — Een arme
blanke. — Een vreemde indruk. — Wederom in Canada.

Tot in den volgenden herfst bleef ik op mijne hoeve
werkzaam en gedacht toen mijne belofte, dat ik omstreeks
dezen tijd des jaars beproeven zou, of ik de bloedverwanten van James Lightfoot in hunne vlucht kon behulp
zaam zijn. Getrouw aan mijn gegeven woord, ving ik,
in vertrouwen op Gods hulp, weder de lange reis naar
Kentucky aan.
Op deze reis zag ik een zeldzaam zwaren regen van
vallende sterren. Het was of de hemelen opgebroken
werden en de sterren ontelbaar ter aarde vielen. Omstreeks drie uren in den morgen bereikte ik Lancaster,
Ohio, en vond alles in de plaats op de been. De klokken
werden geluid en het geroep was algemeen: „de dag des
oordeels is gekomen !" Wel scheen mij dit gevoelen niet
onmogelijk toe, maar daar ik mij bewust was, op den
goeden weg te zijn, wilde ik mij niet ophouden, maar zette
mijne reis door het dorp voort en liet de ontstelde bewoners
met hunne vreeze achter. Tot aan den tijd, dat de zon
boven de kimmen kwam, bleven de sterren vallende.
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Te Portsmouth in den staat Ohio gekomen, verkeerde
ik in het grootste gevaar van ontdekt te worden en ontkwam dit slechts te nauwernood. De plaats werd door
tal van Kentuckiërs bezocht, die ieder kleurling, aan wien
zij iets ongewoons opmerkten, met achterdochtige oogen
gadesloegen. Ik kwam in den morgen te Portsmouth
moest tot 's namiddags op de stoomboot wachten, zoodat
ik niet voor den donker te Maysville komen kon. Ik
was dus gedwongen een krijgslist te baat te nemen, ten
einde ondervragingen van de zijde der Kentuckiërs, die
ik misschien ontmoeten zou, te voorkomen. Met dit oogmerk wist ik eenige drooge bladeren machtig te worden,
wikkelde die in een doek en wond dit verband om mijn
gelaat tot onder mijne oogen, en hield mij nu, alsof ik
zulk een hoofd- en tandpijn had, dat ik bij geen mogelijkheid spreken kon. Zoo bleef ik in den omtrek der
plaats vertoeven, in afwachting van de avond boot, waarmede ik laat te Maysville kon aankomen. Gedurende
mijn zeer kort verblijf te Portsmouth, werd ik door
allerlei personen aangesproken, die meer van mij weten
wilden en mij lastig vielen met de vragen, wie ik
was, waar ik heenging en aan wien ik toebehoorde.
Op al zulke vragen schudde ik het hoofd, mompelde
onverstaanbare woorden, maar zonder betoon van vrees
of verlegenheid, zoodat het mij door deze aangewende
kunstgreep gelukte, lastige ontmoetingen te ontkomen.
Veilig geraakte ik aan boord van de stoomboot en
kwam zoo behouden te Maysville Kentucky, juist
veertien dagen, nadat ik Canada verlaten had.
Aan wal gekomen, had ik eene ontmoeting, waarin ik
de bijzondere leiding van Gods liefderijke voorzienigheid
opmerkte. De tweede persoon, dien ik op straat tegen
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kwam, was Jefferson Lightfoot, de broeder van James en
een dergenen, die mij beloofd hadden, dat zij de ontvluchting wagen wilden, als zij maar een goeden leidsman hadden. Hij gaf mij bericht, dat het plan tot ontsnappen uit de dienstbaarheid steeds bij hen vast stond,
waarna wij besloten, dat het de beste weg zou zijn, om
het voorgenomene op den eerstvolgenden Zaterdag te
verwezenlijken en den overigen tijd met voorbereidselen
voor de vlucht te besteden. De redenen waarom nu en
steeds aan den Zaterdag de voorkeur gegeven werd, lagen
voor de hand; op dezen toch volgde de rustdag, de dag,
waarop wij de vrijheid hadden bloedverwanten te gaan
bezoeken, zoodat wij niet gemist werden voor het tijdstip,
waarop wij op den akker wezen moesten, terwijl wij in
dien tijd konden zorgen, eene goede twintig uren gaans
achter den rug te hebben. Gedurende den tijd, die tot Zaterdag verloopen moest, had ik mij over dag schuil te houden en kwam 's avonds laat voor den dag, om hen bij
hunne beschikkingen de behulpzame hand te bieden.
Uit vrees voor ontdekking verlieten zij de plaats zonder van iemand afscheid te nemen, en om te voorkomen,
dat de bloedhonden ons spoor rooken, maakten wij ons
van eene schuit meester en lieten ons daarin van den
stoom afdrijven. Wel was deze weg niet de kortste,
maar hij was de meest veilige.
Van Maysville tot Cincinnati is een afstand van 2 2
uren gaans, en wij hoopten dat wij de stad tijdig genoeg
bereiken zouden, om van daar veilig naar Sanduskey te
komen. Nauwelijks echter hadden wij de helft van den
afstand afgelegd, waarop ons de boot dienst moest doen,
of het vaartuig werd lek. Weihig verschilde het, of wij
waren allen verdronken, maar door voorzichtig beleid en
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inspanning van alle krachten gelukte het ons met Gods
bijstand de overzijde te halen, eer de boot in de diepte
wegzonk. Wel werden wij een andere boot meester,
maar het oponthoud had onze reis zoo vertraagd, dat wij
Cincinnati niet in tijds bereiken konden. Toen wij nog
op zoowat drie uren afstands van de stad waren, was
het volop dag. geworden, zoodat wij begrepen, dat het
voor ons te gevaarlijk werd, langer op het water te
blijven. Dit was een angstig oogenblik. Wat ons
eenige rust gaf, was dat de bloedhonden ons spoor
onmogelijk meer ontdekken konden, zoodat wij besloten
te voet verder te gaan. Na nog een uur gaans stonden
wij voor de Miami rivier en konden de stad niet bereiken zonder den stroom over te gaan.
Dit water was ons een vreeselijke hinderpaal, want de
stroom scheen diep, en om eene boot te leen durfden wij
niet vragen, zeker dat zulk eene vraag alleen onze ontdekking en gevangenneming zou ten gevolge hebben.
Eerst gingen wij den oever langs, heen en weder of wij ergens eene doorwaadbare plaats ontdekten, maar zagen geen
punt, dat ons veilig toescheen. ,Jongens," zeide ik ton,
„laat ons een halfuur stroomopwaarts gaan, misschien
vinden wij het daar mogelijk." Zoo gezegd zoo gedaan, en
toen wij iets meer dan een kwartier voortgegaan waren,
zagen wij eene koe uit het bosch komen en het water
instappen, als om te drinken. //Jongens," sprak ik toen,
,,laat ons op die koe letten, misschien heeft zij ons wat
te zeggen." //Wat," zeide er een spijtig, //die koe!
Eene koe kan niet spreken." Maar ik raadde hem zachtkens vooruit te gaan en toe te zien. De koe bleef stil
aan den waterkant, totdat wij in hare nabijheid waren en
ging toen vooruit, de rivier door naar den overkant zonder
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te zwemmen. //Ziet gij wel," hernam ik nu, //dat die
koe ons wat te zeggen had. De Heer heeft haar gezonden om ons te toonen, waar de rivier doorwaadbaar is."
Deze uitredding is in mijne oogen altijd eene wonderbare
beschikking des hemelschen Vaders geweest.
Daar wij met groote haast geloopen hadden, waren wij
allen met zweet bedekt, niettegenstaande het al door gesneeuwd had. Wat te doen ? Mijne tochtgenooten meenden,
dat het onder deze omstandigheden zeer gevaarlijk was
om door het koude, met drijfijs overdekte water heen te
gaan. Maar te blijven waar wij waren, was niet minder
gevaarlijk. Het gold hier leven of dood, en tijd voor
beraadslagen was er niet. Met een kloek besluit baande
ik daarom het spoor, — en de anderen volgden, al
was het met blijkbaren weerzin. Eer wij de helft van
den stroom doorwaad hadden, werd de jongste der
Lichtfoots door kramptrekkingen zoo verlamd, dat hij
niet verder kon, zoodat de sterksten van ons hem moesten opnemen en naar de overzijde dragen. Door een
sterk en aanhoudend wrijven werd hij althans zooveel
beter, dat bij de reis met ons voortzetten kon.
Omstreeks elf uur in den voormiddag bereikten wij op
dien Zondagmorgen Cincinnati, te laat voor eenige reisgelegenheid op dien dag. Spoedig had ik vrienden gevonden, die ons tot den volgenden Maandagavond verborgen hielden, waarop wij de lange en moeitevolle reis
naar Canada door modder, sneeuw en regen aanvingen.
Wij kozen een dertig uren langeren weg, om de Kwakers te bereiken, maar eer wij door de bosschen heen
gekomen waren, werd de jongste Lichtfoot, zeker ten gevolge der doorgestane krampen, hoogst gevaarlijk ziek.
Eerst droegen wij hein 0p onzen rug, maar daar dit ons
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spoedig èn voor den zieke èn voor onszelven te lastig
bleek, maakten wij met behulp van deelen en losse stok
ken eene draagbaar, waarop wij hem medevoerden. Intusschen waren wij in Indiana gekomen, waar wij als wij
maar de bosschen hielden bij dag konden reizen. Onze
zieke werd, helaas, gaandeweg erger, en het scheen hem
zelven en ons toe, dat de dood hem spoedig uit alle
lijden verlossen zou. Hij smeekte ons daarom, dat wij
hem op een veilig, eenzaam plekje zouden nederleggen,
en hem daar alleen laten sterven, daar hij inzag, dat ons
langzaam voortgaan om zijnentwille zeker de gevangenneming van allen zou ten gevolge hebben. Met groote
moeite gaven wij ten ;,laatste aan zijn verzoek toe en
leidden hem op eene zeer beschutte plaats, in de stellige verwachting, dat hij slechts uren meer te leven had.
De arme jongen sprak met kinderlijk geloof zijne bereidheid te sterven en zijne hoop op eene eeuwige zaligheid uit. Bang was ons scheiden en wij moesten ons
van hem losrukken, toen wij eindelijk verder gingen.
Niet meer dan een halfuur waren wij verder gereisd,
toen op eens een der broeders bleef staan en zeide, dat
het hem niet mogelijk was om verder te reizen met de
gedachte in het hart, dat hij zijn broeder had achtergelaten eigenlijk met de zekerheid, dat de stervende levend
of dood een prooi der wolven worden zou. Zijn smart
was zoo groot, dat wij, hoe dringend het gevaar ook
was, besloten op ons pad terug te gaan en den stervenden te zoeken. Eindelijk ontdekten wij de plek en
vonden daar den lijder, naar allen schijn stervende en in
stil gebed verdiept. G eene woorden kunnen uitdrukken,
hoe verblijd de Lightfoots waren, toen zij hun broeder
wederzagen, enkelen dansten van vreugde. Weder namen
;

-
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wij den lijder op en besloten zoo goed wij konden onze
reis voort te zetten. Nadat wij een eind weegs waren
voortgegaan, ontwaarden wij op kleinen afstand op den
weg een wagen, die onzen weg volgde, en ik besloot
dus terstond te beproeven, of deze ons misschien hulp
kon bieden.
Zoo snel ik loopen kon, spoedde ik mij het bosch
door, om daardoor den schijn te verkrijgen, dat ik juist
den tegenovergestelden kant opging, dien de wagen volgde.
Toen ik bij den man kwam, groette ik hem beleefd en
hij zeide : ft waar ga jij heen P" ,,Naar Canada." Aan
zijn gewaad en aan zijn jij en jou had ik in hem een
Kwaker herkend en verhaalde hem nu open onze omstandigheden. Zoodra had hij niet alles gehoord, of
hij hield de paarden staande en betuigde zijne gewilligheid om hulp te bieden. Hierop keerde ik terug naar
de plaats, waar mijne tochtgenooten mij beidden, en spoedig waren allen op het punt, waar de Kwaker wachtte.
Toen de goede man onzen zieke zag, was hij tot tranen toe
bewogen, keerde zonder oponthoud om en geleidde ons
naar zijn huis, ofschoon het zijn voornemen geweest was
de markt te bezoeken.
De ontvangst die wij in het gezin van den Kwaker
genoten, vervulde onze harten met eene onuitsprekelijke
blijdschap, en geene beschrijving is mogelijk van de verrukking, waarmede de broeders hunnen broeder hier zoo
goed geherbergd zagen.
Wij bleven dien nacht bij dit beminnelijk en gastvrij
gezin over, en ontvingen van hen allerlei bewijzen van
hartelijke deelneming. Het was hun wensch, dat de
kranke bij hen blijven zou, totdat hij met Gods hulp
door hunne goede zorgen herstellen mocht en dankbaar
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namen wij van hen deze beschikking aan. Wat ons aangaat, wij werden voor de reis met een zak beschuit en
een stuk gerookt vleesch voorzien, en zetten nu blijmoedig onze reis in de richting van het meer Erie voort.
Nadat wij een eindweegs waren voortgegaan, ontdekten
wij een blanke, die ons tegen kwam. Daar hij alleen en
te voet reisde, boezemde hij ons geen schrik in. Het
bleek ons, dat hij een tijdlang in het zuiden gewerkt
had, maar hoewel hij een blanke en een vrij man was,
hadden zijne werkgevers hem eene lichamelijke kastijding willen doen ondergaan. Hiertegen was hij in verzet
gekomen, en had zich zoo geweldig verdedigd, dat° hij
het geraden had geoordeeld om de vlucht te nemen, ten
einde het land te verlaten. Van nu aan reisden wij in
zijn gezelschap en het bleek ons, dat zijn bijzijn voor
ons van groot nut was, om uit de hand der slavenjagers, die ons op het spoor waren, te verlossen. Hoewel
het meer nog op 13 uren afstands was, hadden wij
het besluit genomen, om het 's anderen daags morgens
te bereiken, en liepen" daarom den ganschen nacht
aanhoudend door.
Toen de dag begon aan te breken bereikten wij eene
aan den weg gelegen herberg, dicht bij het meer, en
onze blanke medereiziger klopte er aan en bestelde voor
zes personen ontbijt. Terwijl het ontbijt gereed gemaakt
werd, geraakten wij allen door oververmoeienis in den dut.
Terwijl ons ontbijt bijna gereed was en ik dit half
slapende hoorde, drong zich op eens met geweld bij mij
de gedachte op, dat eenig gevaar ons dreigde, en dat
het dringend noodig was om buitenshuis veiligheid te
zoeken. Terstond maakte ik allen wakker en drong hen
allen mij te volgen, iets, dat zij eerst onwillig waren te
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doen; maar daar zij mij gehoorzaamheid beloofd hadden,
eindigde ik met op bevelenden toon te spreken, zoodat
allen mededingen. Wij begaven ons nu naar eene binnenplaats, waar wij ons frisch waschten met de sneeuw, die
een voet dik den grond bedekte. Terwijl wij nog hiermede bezig waren, hoorden wij. in de verte hoefgetrappel, . dat ons de noodzakelijkheid deed inzien, om ons
zoo goed wij konden te verschuilen. Wij verscholen ons
in een berg takkebosschen, die ons geheel verborgen hielden en toch ons een uitzicht op den weg verleenden.
De ruiters hielden voor de deur stil en begonnen hun
onderzoek, dat ons met vrees vervulde, daar mijn medereizigers terstond de mannen herkend hadden en mij
hunne namen toefluisterden. Vreeselijk was de angst in
dat oogenblik, en het hoorbaar kloppen v.an aller hart
getuigde met welk een schrik zij den afloop beidden.
Hadden zij ons in het vertrek gevonden, alle ontkomen
ware onmogelijk geweest. Onze blanke vriend voorkwam
den herbergier en vatte bij de deur post. Tot hem dus
richtten de slavenjagers hunne vragen en bepaaldelijk,
of hij ook negers dezen weg had zien langs komen.
Zijn antwoord was bevestigend, ook gaf hij het juiste
getal op en beschreef ons duidelijk, er bijvoegende, dat
wij den weg naar Detroit op waren, zoodat als zij haast
maakten, zij ons wel konden inhalen. Op dat woord vatten
zij terstond weder de teugels .en zetten hunne paarden,
hoe vermoeid die ook reeds waren, in den draf. Toen
zij uit het gezicht waren, haastten wij ons naar binnen
en verslonden ons ontbijt in een ongeloofelijk korten tijd.
Zonder dat wij het hem mededeelen, begreep de herbergier wat er gaande was, en toonde zijne goede gezindheid door het aanbod van ons oogenblikkelijk aan eene

141

boot naar Canada te helpen. Dankbaar waren wij zulk
een aanbod te ontvangen, en weldra was het zeil van
ons schuitje uitgevierd en zeilden wij weg met het land
der vrijheid in het gezicht. Welke gewaarwordingen in
het hart ook van deze verlosten omgingen, toen wij
het voor hen vrije strand naderden, laat zich alleen
gevoelen. Hun hart vloeide over van vreugde, en nauwelijks hadden zij geduld om zoolang te blijven zitten,
totdat het vaartuig den wal raakte, en eens op vasten,
vrijen bodem ging het hun als mij, zij weenden, dansten, rolden zich over den grond en kusten die, want
zij waren nu niet langer SLAVEN maar VRIJEN, en deelgenooten van al de voorrechten, die het woord v r ijheid in zich sluit.
Eenige maanden gingen voorbij, en toen op een Zondagmorgen werd ik verrast door een bezoek en de
omhelzing van den jongeling, dien wij krank bij den
Kwaker hadden achtergelaten , maar die er niet langer ziekelijk en zwak doch stevig en gezond uitzag.
Hij kwam in gezelschap met zijne broeders mij bezoeken, en nauwelijks heb ik te zeggen welk een gelukkige Zondag dat voor mij was, toen ik deze allen behouden en tevreden en met dankbetuiging voor wat ik
voor hen deed, om mij heen zag. Het behoort tot de
zoetste herinneringen mijns levens, dat ik onder den
zegen Gods het middel heb mogen zijn om achtereenvolgens 118 menschen uit de vernedering en banden
der slavernij te redden.
De eigenaar der Lightfoots heette Frans Taylor. Niet
langen tijd na de ontsnapping zijner sláven werd hij
krank en had, het ongeluk krankzinnig te worden. Onder goede zorg herstelde hij, en nu haalden vrienden
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hem over om het overig deel der Lightfoots vrij te
laten. Dat de dus vrijgelatenen niet lang toefden om
ook naar Canada te gaan, behoeft nauwelijks gezegd,
en zij leven daar nu als eene welvarende en geachte
familie.

ACHTTIENDE HOOFDSTUK.

VESTIGING TE DAWN.

Toestand der naar Canada uitgewekenen. — Pogingen ten nutte van
mijn volk. — De predikant Wilson. — Raadsvergadering der
negers. — Handwerksschool.

Ik kon niet bemerken, dat de welvaart der onzen
met hun toenemen in getal aangroeide. De vrijheid op
zichzelve was bij aanvang voor gewezen slaven zoo zoet,
dat zij zich tevreden stelden met een deel, verre beneden wat voor hen bereikbaar was. Hunne onwetendheid was telkens oorzaak. van allerlei onvoordeelig handelsbedrijf. Zoo huurden zij soms woest land voor een
korten tijd,. of namen voor half geld op zich om een
streek gronds van boomen en wortels te zuiveren.
Wanneer zij dan al de moeite des werks gedaan hadden, kwam een ander, meer vermogend dan zij, pachtte
of kocht den grond en trok in rijke oogsten al de
vruchten 'van hun arbeiden. Zoo ting het gedurig, en
zij, die tien jaren hard gewerkt hadden, waren aan
het einde daarvan even arm, als toen zij in het land
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kwamen. Ook in een anderen weg leden zij schade,
door bijvoorbeeld niets dan tabak te planten, als dit
artikel hoog was en zoo zelven door overvoe'ring de
markt te bederven, terwijl zij die op prijs hadden kunnen houden, daar zij alleen van de tabakskuituur het
rechte verstand hadden.
Door mijn besturen van de hoeven der Riley's had
ik in dezen stand van zaken zulk een helder inzicht,
dat ik niet kon nalaten er mijne vrienden en buren met nadruk opmerkzaam op te maken. Zonder wetenschappelijke kennis, alleen op grond mijner jarenlange ervaring,
begon ik nu geregelde toespraken te houden over voorcleelige oogsten, het huren van gronden en het voordeel
in landbouw en handel te behalen, Zoo klaar ik eenigzins kon, streefde ik er naar om hen te doen gevoelen,
dat hun belang medebracht, dat zij eigen grond bebouwden, hun kapitaal zochten te, vermeerderen, en rustte
niet, totdat ik alles geheel naar hunne vatbaarheid had verklaard. Ik hield deze toespraken niet heimelijk, maar
op de meest openbare wijze, zoodat niet zelden een
goed deel van mijn gehoor juist uit zulken bestónd, wier
overmatige winsten ik door verkondiging der waarheid
trachtte te verminderen. Daar het mij om waarheid te
doen was, vond ik het daardoor mogelijk ook dezen
duidelijk te maken, dat zij bij een veranderden loop
van zaken niet zouden verliezen, vermits hun handel zich
zou uitstrekken tot zooveel meer welvarende personen,
in staat om voor klinkende munt of het daarmede gelijkstaande waren inkoopen te doen. De beurs is het
teedere en gevoelige deel in ieder stelsel, maar ik behandelde dit punt zoo zacht en voorzichtig, dat ik overtuigd ben, dat mijne tegenstanders geen billijke reden
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konden hebben, om op mij gramstorig te zijn, terwijl
niet weinigen van hen , die ik poogde te bevoordeelen,
het goede van mijnen raad inzagen en dien volgden.
Het gevolg van mijn streven is geworden, dat nu een
groot aantal gevluchte kleurlingen in deze streek hunne
eigene bouwhoeve hebben, hunne kinderen in een staat
van werkelijke onafhankelijkheid opvoeden, en hun een
deugdelijk onderwijs laten geven; immers niemand van
hen volgde dezen weg, voor mijn in nadruk gesproken
woord hun dat pad van vooruitkomen wees.
Terwijl ik Colchester tot woouplaats had, raakte ik
bekend met een zendeling uit Massachusetts, Hiram Wilson genaamd, die ons volk lief had en gezind was de
hervormingen, welke mij zoo na aan het hart lagen, uit
al zijne macht te bevorderen. Hij beloofde en gaf mij
zijne volle medewerking, en het zijn nu reeds meer dan
dertig jaren, dat wij samen en nauw verbonden tot éen
doel werkzaam zijn. In al dien tijd heb ik in hem een
broederlijk vriend gehad en nog altijd blijft hij met onveranderde trouw en ijver onze belangen behartigen.
Een zijner eerste pogingen was, dat hij aan een zijner
vrienden, een Engelsch Kwaker te Scencateles, NieuwYork, de heer James C. Fuller, schreef en dezen zocht
over te halen om een werkzaam aandeel in het be\ orderen van onzen maatschappelijken welstand te nemen.
Di zijn pogen mocht in zoover slagen, dat de , heer
Fuller, die op het punt stond naar Engeland te vertrekken, hem schreef, dat hij bij zijne vrienden in het moederland ernstige pogingen zou doen, dat zij ons stoffelijk
te hulp kwamen. Bij zijn terugkeeren zond hij ons
1500 dollars (f 7500), die zijne vrienden' ten onzen
behoeve hadden bijeengebracht. Wij hadden nu geld,
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doch de groote vraag was, hoe eene som het best te besteden, die aan velen der onzen veel grooter scheen dan zij
in werkelijkheid was. Wat niijzelven betrof, ik had
mijn eigen zeer beproefde meening, hoe dit geld best
ten algemeenen nutte te besteden was. Ik wilde echter
mijn gevoelen niet opdringen of met geweld doorzetten,
en lokte daarom eene samenkomst uit, waarop van alle
nederzettingen van negers in den omtrek afgevaardigden
ter onderlinge beraadslaging en beslissing zouden bijeenkomen. Zoo en zoo alleen zou ieder zekerheid hebben,
dat de eindbeslissing de belanglooze goedkeuring had
an alle partijen, daar ieder gerekend werd, zulke 'vertegenwoordigers gezonden te hebben, als in staat waren
de meest wijze keus te doen. De heer Wilson en ik
riepen zulk eene vertegenwoordiging der onzen bijeen
en hunne vergadering had in Juni 1838 te Londen in
Opper-Canada plaats.
Nadat deze en die hun gevoelen geopperd hadden,
trachtte ik allen te overtuigen, dat de ons geschonken
somme gelds het best zou besteed zijn door haar te gebruiken tot stichting eener handwerkssehool, op welke
tevens de gelegenheid zijn moest om dat alles te leeren, wat gewoonlijk op de volksschool onderwezen
wordt. Behalve lezen, schrijven en rekenen meende ik, dat
de jongens een handwerk en de meisjes vrouwelijke bezig
die In het huiselijk leven te pas komen, leeren
helen, die
moesten. Zoo doende wilde ik onderwijzers en onderwijzeressen uit ons eigen midden zoeken te vormen,
maar bovendien aan allen zulk eene opleiding geven als
hen in hun huiselijk leven en maatschappelijke welvaart
meer en meer van de blanken onafhankelijk zou kunnen
maken. Wat ik aanbeval, rekende ik te meer noodzakelijk
-
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wegens de onverzettelijke vooroordeelen, die in enkele
distrikten bestonden en de kinderen der negers van de
openbare volksschool deed weren. Gelijk ik wel verwacht
bad, was er bij sommigen verzet tegen zulk een plan, maar
eene beraadslaging, welke drie dagen duurde, had ten gevolge, dat het gezond verstand zegevierde en aan een
plan van blijvend nut de voorkeur gegeven werd, waarna
het door mij voorgestelde met algemeene stemmen werd
aangenomen. Toen dit geschied was, ging men over tot
de benoeming van drie personen, met de volmacht om
een plek tot het stichten der school uit te kiezen en
aan te koopen. De heer Wilson en ik werden leden
dezer commissie, en nadat wij het land in allerlei richting
doorreisd hadden, bleek ons, dat er geen geschikter plek
was, dan waarop ik reeds voor drie jaren als eene plaats
van blijvende vestiging het oog had gehad, namelijk een
plek in de nabuurschap der stad Dawn.
Wij kochten hier een stuk gronds, 200 morgen groot,
best, vruchtbaar land, aan de rivier Sydenham, dat met
zware boomen, zwart notenhout en witte houtsoorten
bijna overgroeid was. Voor eigen rekening kocht ik
nog twee honderd morgen naast den bedongen grond, en
daar de man geld noodig had, had ik het voorrecht het
laatste deel tegen contante betaling tot een nog lageren prijs dan vier dollars den morgen te krijgen. Een
deel van het behaalde voordeel stond ik aan de te vestigen inrichting af, door tot den lagen prijs, waarvoor ik
gekocht had, er nog honderd morgen van mijn deel aan
over te doen.
In 1842 verhuisde ik met mijn gezin naar Dawn en
een goed getal mijner vrienden was daar spoedig om mij
heen, en meende nu, als hier eens de school stond, dat
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dan ook de toekomst dezer vestiging beslist was. Ook
andere vestigingen zijn nu in bloeienden toestand en
bare bevolking, die in elke richting van Dawn uit over
eene streek van wel honderd uren verspreid is, telt minstens 20,000 zielen. Mijn vriend Wilson niet minder
dan ik en de meest ontwikkelden onder ons zagen in
een eigen school en eigen grondbezit de twee groote
middelen, om ons door slavernij verlaagd ras uit zijne
vernedering op te heffen, en ons deel te geven aan de
zegeningen der beschaving, in wier ellende en misdaden
alleen men ons tot hiertoe had doen dealen.
Zonder overdrijving of grootspraak mag ik zeggen, dat
mijne pogingen om mijne stamgenooten vooruit te helpen,
aanhoudend geweest zijn. Tal van reizen heb ik in aller
belang naar Nieuw-York, Connecticut, Massachusetts en
Maine gemaakt, en in al die staten zoo voor mijzelven
als voor onze volkszaak vrienden gevonden. Uit ieder
van die plaatsen heb ik mildelijk giften ontvangen in
het belang der bevrijdden maar meer bijzonder moet ik
in dit mijn verhaal spreken van wat uit Boston voor
ons gedaan is. De vrienden te Boston toch hebben mij
in sfaat gesteld een houtzaagmolen te stichten tot bevordering van het voordeelig vellen van hout, om het
voorloopig te bereiden en om uit den verkoop van het hout
onze school te stichten. Enkele mijner reistochten hebben
zich gekenmerkt door bijzonderheden, die naar tijdsorde
of waar wij den gang van zaken kunnen toelichten,
hare plaats zullen vinden.
;
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NEGENTIENDE HOOFDSTUK.

DAWN.

Industrieel plan. — Vind welwillende vrienden in Boston. Ontvang
fondsen en bouw een houtzaagmolen. — Verkoop van hont te
Boston.

Het land, waarvan wij bezitters geworden waren, was
rijk aan het prachtigst geboomte, hout van allerlei soort.
Bij aanvang deden de onzen niet anders dan stammen
vellen en verbranden, om op die wijze open grond te
verkrijgen. Zoo dikwijls ik dit aanzag, bloedde mij het
hart, dat zulk eene verbranding plaats vond, en zon ik
gedurig op middelen om den ons ten deel gevallen natuurlijken rijkdom in geld om te zetten en ook daardoor den welstand der onzen te verbeteren.
Met dit voornemen begon ik eene onderzoekingsreis
door den staat Nieuw-York en Nieuw-Engeland. Aan
niemand liet ik iets van mijne plannen blijken, maar
nam, zooveel ik kon, alles wat mij voor mijn plan belangrijk voorkwam, op. In Nieuw-York zag ik, dat juist
het hout, dat bij ons groeide, zeer gezocht was en duur
betaald werd. Ook in Nieuw-Engeland bleek mij, dat
eene goede markt was voor zwart notenhout en al die
soorten, welke bij ons in overvloed gevonden werden.
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Nadat ik door dat onderzoek geheel op de hoogte was,
ging ik naar Boston, Massachusetts, en deelde mijne reiservaringen en plannen mede aan eenige rnenschenvrienden aldaar, die ik wist dat mij zeer genegen waren.
Dankbaarheid dringt mij, en gewis niemand kan het ongepast vinden, dat ik de namen • openbaar maak der
welwillende mannen, die zulk een gereed oor leenden
aan mijne plannen en zooveel vertrouwen in mij toonden, dat zij mij de middelen schonken om een onderneming aan te vangen, die sedert zoo goede vrucht
heeft afgeworpen.
De predikant Ephraim Peabody bracht mij in kennis
met den heer Samuel Elliot, die de goedheid had mijne
voorstellen nauwlettend te onderzoeken, die ten papiere
te brengen en zijn geschrift daarna aan den heer Amos
Lawrence en anderen voor te leggen. Het gevolg was,
dat eenige heeren van Boston mij 1400 dollars gaven
om met de voorgenomen zaak eene proef te nemen.
Met dit geld keerde ik naar Canada terug en begon
terstond met te Camden (toen Dawn geheeten) een houtzaagmolen te bouwen. Verwonderlijk was het, welk eene
verandering en leven deze zagerij terstond in den omtrek gaf. Er werd nu in ernst en van harte gewerkt
en het bebouwbaar maken van den grond, door een
geregeld houtvellen, was een lust om aan te zien.
Niet zoo voorspoedig ging het met mijn bouwen, want
toen de molen in geraamte stond en gedekt was, waren
ook mijne fondsen op en kon ik niet slagen in den omtrek het noodige crediet te vinden. Het was een angstig
°ogenblik. In geloof had ik de handen aan het werk
geslagen, het geld was eerlijk en naar mijn beste weten
besteed, rondom was in overvloed hout geveld en nu....
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zou nu top het punt van slagen de geheele onderneming
moeten mislukken ? Zonder toeven begaf ik mij opnieuw
naar mijne vrienden te Boston. De heeren Amos Lawrence, I-I. Ingersoll Bowditch, en Samuel A. Elliot hoorden mijn uitvoerig verslag van alles, wat geschied was,
aan, en gaven daaraan hunne goedkeuring met de verklaring dat ik naar hun inzicht als eerlijk man en met
overleg had gehandeld. Met warmte moedigden zij mij
aan om te blijven volhouden, en waar ik vreesachtig
gekomen was, was de goedkeuring van zulke mannen
balsem voor mijn hart. Zij gaven mij een credietbrief
mede, die mij in staat stelde op eigen verantwoordelijkheid bij de bank nog 1800 dollars te leenen. Nu
was de molen spoedig afgebouwd en in gereedheid, en
smaakte ik het genot hem krachtig aan het werk te zien.
lk mag niet vergeten hier te melden, dat ik met het
bouwen van den molen niet mijn persoonlijk voordeel
had gezocht, maar dat hij het eigendom werd van de
vereeniging, die onze voortreffelijke hand werkschool had.
gesticht. Deze onze school werd niet enkel door kleurlingen, maar veeleer door kinderen van blanken en enkele kinderen van Indianen bezocht.
Nadat de molen voor een goed deel door mijn eigen
arbeid en die mijner zonen was voltooid , aan een van
wier ik het opzicht over de zagerij toevertrouwde,
maakte ik terstond werk van wegen te zoeken, om
aan de op ons rustende geldelijke verplichtingen te voldoen. Ik huurde daartoe een schip af, laadde het met
80,000 voet best zwart notenhout, dat in onzen molen
gezaagd was, en maakte met den kapitein contract om
het voor mij te Osmego, Nieuw-York af te leveren.
Daar ter plaatse sloot ik een nieuw kontrakt voor de
.
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levering naar Boston, maar de schipper bracht het tot
Nieuw-York en was weigerachtig het verder te brengen. Te Nieuw-York werden in deze mij berokkende
~gelegenheid allerlei pogingen gedaan om mij angst
aan te jagen en te bedriegen, maar door de hulp van
den heer Lawrence van Boston was ik bij machte mijne
lading over te schepen en veilig te Boston te zien, waar
ik alles aan den heer Jonas Chickering voor 45 dollars
per 1000 voet verkocht. Deze som maakte al mijne
kosten goed en ik had aan al mijne geldelijke verplichtingen kunnen voldoen, maar mijne vrienden drongen
er op aan, dat ik een goed deel van de opbrengst als
kapitaal voor den verderen arbeid zou behouden. Spoedig daarop was ik in staat op dezelfde wijze eene 'lading hout te Boston te plaatsen.
In het volgenddjaar slaagde ik om eene lading rechtstreeks naar ,Bostdin vervoerd te krijgen, waar ik zonder
hulp van een derde na betaling der inkomende rechten
mijn hout met groot voordeel verkocht: Toen ik de
rechten betaalde, had een klein voorval plaats, waaraan
ik later altijd met zeker ondeugend vermaak dacht.
Juist was toen ter tijd de wet op voortvluchtige slaven
aangenomen, welke ieder, die een voortvluchtigen slaaf
herbergde of bijstand bood, schuldig verklaarde. Toen
de ambtenaar voor het inkomende recht mij mijne rekening overhandigde, maakte ik schertsend de opmerking,
dat hij wel eens in moeite kon geraken door hulp te
bieden aan een gevluchten slaaf, en dat ik hem van
die zorg wel verlossen wilde door het geld weder op
te strijken. „Zijt gij dan een gevluchte slaaf?" vroeg
hij. ,,Ja, mijnheer," was mijn antwoord, pen misschien
ware het veiliger voor u met mij niet in aanraking te
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komen." „Ik heb met die wet niets te maken," sprak
de beambte, „daar hebt gij uwe rekening. Gij hebt
open, als een man met mij gehandeld en ik wil u op
denzelfden voet behandelen."
Op de onderneming, wier ontstaan ik in dit hoofdstuk
verhalen moest, zie ik altijd met dank aan God terug,
want de molen bracht een geheelen omkeer teweeg in
het uitwendig aanzien van de geheele streek en in de
gewoonten van ons volk.

TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

REIS NAAR ENGELAND.

Schuld op onze schoolinrichting. — Eene nieuwe finantieele oude
neming. -- Brieven van aanbeveling naar Engeland. — Persoonlijke moeielijkheden. — Van bedrog beschuldigd. -Zegevierende uitkomst.

Mijne belangstelling in de handwerkschool te Dawu
werd de aanleiding van mijn eerste bezoek aan Engeland. Wie nooit eene zaak als deze bij de hand heeft
gehad, kan er kwalijk eenig begrip van hebben, hoevele moeielijkheden aan zulk een ondernemen verbonden
zijn en telkens opnieuw geboren wonden. Hoe\ eel
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moeite zich ook onze vereeniging gaf om de tering naar
de nering te zetten en onze uitgaven met de inkomsten
te bestrijden, bijde groote behoefte aan onderwijs en
de belangstelling 'daarin bleek dit onmogelijk, en werd
de school allengs met eene schuld van 7500 dollars bezwaard. In het jaar 1849 had eene vergadering van
bestuurders en vrienden der stichting plaats om te overleggen, welke middelen er zouden te vinden zijn, om
deze droevige verhouding te veranderen, zonder den
werkkring, die zoo goedè winst afwierp, te besnoeien.
Na langdurig gevoerde beraadslagingen werd algemeen
goed gevonden om de beide zaken, die tot nu vereenigd
warèn geweest, • te scheiden, zoodat eene afdeeling gedurende de vier volgende jaren den molen zou besturen
en alle schulden afdoen en de andere uitsluitend voor
de school en het daarbij behoorende bouwland zorgen.
Een deel der samengekomenen was willig genoeg om
het schoolbeheer op zich te nemen. Niet zoo gemakkelijk ging het, om iemand te vinden met genoeg ondernemingsgeest om de zorg voor den molen, belast met
7500 dollars schuld, voor vier jaren te aanvaarden.
Eindelijk nam ik het besluit de zaak op mij te nemen, onder voorwaarde, dat de heer Pieter B. Smitz de
helft der verantwoordelijkheid en het medebestuur over
den molen aanvaardde.
Toen dit geregeld was, nam ik het besluit om naar
Engeland over te steken. Mijn plan was de beste soorten van notenhout, die onze grond opleverde, derwaarts
mede te nemen en die op de in Londen te houden wereldtentoonstelling te brengen en zoo mogelijk kontrakten voor de levering van zulk hout te sluiten. Na regeling mijner bijzondere zaken aanvaardde ik de groote
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reis, welvoorzien van aanbevelingsbrie\ en van aanzienlijke personen in Canada, Boston, enz. aan de invloedrijkste mannen van Groot-Brittannië als Lord Brougham,
Samuel Gurney en vele anderen. !Ook waren mij deze
brieven van groot nut, want overal ontving in de meest
hartelijke ontvangst en ben terstond in de beste kringen van Groot-Brittannië ingeleid.
Niet dan zeer tegen mijn zin en met groot leedgevoel maak ik in mijn verhaal melding van ondervonden moeielijkheden, of van onchristelijke handelingen
ten mijnen aanzien, maar ik kan dit deel mijner levensgeschiedenis niet rnededeelen, zonder althans iets te zeggen van hindernissen, die men mij boosaardig poogde
in den weg te leggen in eene zaak, die ik niet voor
mijzelven, maar in het algemeen belang deed.
Naar de uitkomst bewezen heeft, lag het in het plan
en de bedoeling van enkelen van hen, aan wie het
schoolbeheer was opgedragen, en dit waarschijnlijk meest
op grond van bekrompen en eenzijdig sectedrijven, om
van al den eigendom der vereeniging zich meester te
maken en ten voordeele hunner godsdienstige afscheiding mijn invloed te niet te doen, en wat aan allen
behoorde tot bezitting van hunnen kerkelijken kring te
maken.
Niet weinig stond ik verbaasd , toen, nadat ik reeds
in Engeland welwillend ontvangen was en voor mannen
als Thomas Binney, Baptist Noel en anderen had gepredikt, mij op eens eene gedrukte circulaire werd voorgehouden, die niets minder inhield dan : „De persoon,
die zichzel ven de eerwaarde Josiah Ilenson noemt, is
een listige bedrieger, die onder valsche voorwendsels
geld zoekt machtig te worden ; hij zal buiten staat blij-
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ken om deugdelijk te bewijzen, dat hem eenige wezenlijke zending is toevertrouwd; het geld, dat hij mocht
machtig worden, zal zeker niet naar den wensch der
gevers worden besteed ; en het laat zich verwachten,
dat deze Josiah Henson, die een listig en welbespraakt
man is, het publiek op allerlei wijs zal om den tuin
leiden en beet nemen." Zulk een schrijven leide mij
een groote hinderpaal in den weg , maar ik rekende
het een geluk, dat ik reeds geheel onafhankelijk van
dit lasterschrift mijnen vrienden verzocht had, om in
het belang der zaak een Comité van twaalf personen
te benoemen, ten einde eerst een zorgvuldig onderzoek
te doen, in hoeverre onze onderneming waarlijk ondersteuning verdiende ; terwijl ik tevens begeerd had, dat
uit dat Comité weder drie personen en een penningmeester zouden benoemd worden, om alle inkomende
penningen te ontvangen en over het besteden daarvan
zelfstandig te besluiten. Deze commissie was benoemd
en bestond uit de heeren Samuel Gurney, Samuel Gurney Jr., Samuel Morley, George Hitchcock, de predikant
James Sherman, Thomas Binney, John Branch, de heeren Eusebius Smith, John Scobill, secretaris van het
Britsch en Buitenlandsch genootschap tot bestrijding van
slavernij en slavenhandel, Lord Ashley (nu graaf Shaftesbury), George Sturge en Thomas Sturge. Tot subcommissie waren door deze gekozen John Scobill, de
predikant John Branch, en de heer Eusebius Smith en
voorts Samuel Gurney Jr. als penningmeester. Vele van
de hier genoemde namen zijn door de geheele wereld
bekend.
Toen deze aanval op mijn persoon en goeden naam
had plaats gehad, kwam bovengenoemde commissie bij-
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een, en noodigde mijn beschuldiger, die in het land
was, en mij om in hun midden ie verschijnen.
Het kwam mij voor, dat de zoo grove beschuldiging
alleen een gevolg was van kleingeestigen naijver, gretig
opgezamelde geruchten uit den mond van personen, die
nog onder den achterdochtigen invloed der slavernij,
zich door allerlei valsche en leugenachtige voorstellingen hadden laten misleiden, en die deze weder op hunne
beurt en op hunne wijze hadden in omloop gebracht.
Beiden verschenen wij voor de leden der commissie,
en deze hoorde alles aan, wat mijn beschuldiger had in
het midden te brengen. Nu was de beurt aan mij. Zoo
kort en bondig mij mogelijk was, herhaalde ik alles, wat
ik vroeger had medegedeeld en herinnerde, hoe niemand
ooit heeft kunnen pogen voor het algemeen iets goeds
tot stand te brengen, zonder dat zijne beginselen en bedoelingen misduid werden en dat vijanden hem dwarsboomden. Al mijne aanbevelingsbrieven werden nu nog
eens gelezen, uit welke op zichzelven reeds overtuigend moest blijken, dat het niet mogelijk was, dat ik
als een bedrieger met valsche voorwendsels te bende kwam.
De leden der commissie gaven mij hun vol vertrouwen te kennen, en dat zij voor zichzelven geheel voldaan waren met het gehoorde toch achtten zij het, nu
eenmaal zulke aantijgingen door de pers verspreid waren, voor het welgelukken mijner onderneming wenschelijk, dat zij ten hunnen koste een agent naar Canada zonden, om ter plaatse onderzoek te doen naar
den stand van zaken ; terwijl zij het raadzaam keurden,
dat deze niet alleen ging, maar dat ik hem op de reis
en bij zijn onderzoeken vergezelde. Tengevolge van dit
besluit reisde de gekozen agent terstond met mij naar
;
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Canada af. Reeds waren voor omstreeks 1700 dollars
ingeschreven en bij den penningmeester in berusting.
In Canada teruggekeerd werd daar °ogenblikkelijk
eene vergadering belegd, waartoe allen, die bij de zaak
belang hadden, werden opgeroepen. Eene overtalrijke
menigte kwam te saam en de predikant John Rolfe was
voorzitter. Al de bescheiden, die op de instelling betrekking hadden, werden grondig nagegaan. De man, van
wien de lasterlijke besehuldigiug moest zijn uitgegaan,
ontkende, dat hij ooit iets van dien aard had gezegd;
maar dit ontkennen baatte hem weinig, daar er te velen
waren, die het tegendeel getuigden, en al de aanwezigen verklaarden, dat de beschuldigingen verzonnen en
geheel valsch waren. De gezonden agent toefde ongeveer drie maanden in Canada, maar schreef mij váór
zijn vertrek, dat zoodra het mij gelegen kwam, om naar
Engeland terug te keeren, ik den heer Amos Lawrence
in staat gesteld zou vinden tot vergoeding mijner reiskosten. Dien overeenkomstig vertrok ik in het laatst
van 1851.
De grond was nu voor mij goed voorbereid en ik
zamelde een zeer overvloedigen oogst in. ,De gansche
schuld werd ten volle behaald, en juist was ik hiermede geslaagd en vol vreugde, toen mij de tijding gewerd, dat mijne vrouw doodelijk krank was. Een en
andere belangrijke gebeurtenis tijdens mijn zijn in Engeland zal de stof uitmaken van een volgend hoofdstuk.
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EEN-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

DE WERELDTENTOONSTELLING.

Mijn inzending dp de tentoonstelling. — Moeite met den Amerikaanschen
zaakgelastigde. — Gewenschte uitkomst. — Groote toeloop.
Uitnoodiging der Koningin. — Felle medaille mij toegewezen.

Reeds deelde ik mede, dat het eerste denkbeeld om
naar Engeland te gaan bij mij oorsprong nam in het voornemen, om op Londen's groote tentoonstelling de beste
monsters van ons zwart notenhout uit te stallen, ten
einde langs dien weg bestellingen naar Groot-Brittannië
te verkrijgen. Met dit oogmerk had ik eene keus gedaan
uit wat mij uitstekend voorkwam, en bracht dit met eene
lading naar Boston, waar de heer Chickerey zoo goed was,
voor eene deugdelijke verpakking en voor de verzending
met het schip, dat voor Amerika goederen overbracht,
te zorgen. De door mij uitgekozen stukken hout waren
vier in getal, uitstekend fraaie monsters, zeven voet lang
en vier voet breed en van fijne nerf en teekening. In
Engeland gekomen, droeg ik daar zong voor een keurig
glad schuren en polijsten in den Franschen stijl, zoodat
zij werkelijk als spiegels blonken.
Wat mij als gevolg der wijze van inzending overkwam,
is niet onaardig om te vermelden. Vermits mijn hout
door een Amerikaansch schip was overgevoerd, 'stond de
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beheerder der Amerikaansche afdeeling er op, dat het
ook in deze afdeeling zou worden opgesteld. Hiertegen
opperde ik bezwaar. Ik was op wettige wijze burger van
Canada en Engelsch onderdaan, mijn hout was uit Canada,
en in het gebouw was eene opzettelijke ruimte voor de
voortbrengselen van Canada afkomstig. Om al deze redenen drong ik er dus op aan, dat mijne inzending naar
de door mij verkozen afdeeling zou worden verhuisd.
Doch de Amerikaan bleek onverzettelijk : ,,Het kan en zal
niet gebeuren," zeide hij, ,,deze zaken zijn onder mijn
toezicht gesteld en zullen hier blijven. Wat u toebehoort, kunt gij hier uitstallen, maar zonder mijne goedkeuring gaat geen enkel stuk van hier."
Groot was de teleurstelling, mij dus berokkend. Ik
meende, dat al mijne vooruitzichten er mede werden afgesneden, dat de eisch dwaas en ongerijmd was, maar
wat er aan te doen, bleef mij een tijd lang duister.
Gelukkig kreeg ik op eens een goeden, inval. Ik dacht,
als. deze Yankee mijn goed hier wil houden, dan zal
ten minste de wereld duidelijk weten, wie er eigenaar van is. Ingevolge mijn gemaakt plan huurde ik:
een zeer bekwaam schilder en liet hem in groote, sprekende letters boven aan een mijner houtblokkén schrijven :
,,DIT Is EEN VOORTBRENGSEL VAN DE NIJVERHEID VAN EEN
FIT DE VEREENIGDE STATEN VOORTVLUCHTIGEN SLAAF, DIE
TE DAWN IN CANADA WOONT." Zeer .vroeg in den morgen was dit bewerkstelligd. Toen nu later de Amerikaansche opziener zijne ronde deed, vond hij mij op mijn post.
Zijn blik van verbazing, waarmede hij het opschrift las,
was lachverwekkend. Zijn gelaat betrok en werd dreigend van gramschap. ,,Wat heeft dit te beduiden?" riep
hij met ernstige vloeken uit. //Wie heeft u die grap
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in den kop gebracht?" — ,,Hoe zoo?" vroeg ik, ,,ik bedoelde alleen eene kleine inlichting voor het publiek, wie
ik ben." ,,Ei zoo, en meent gij, dat ik die beleediging
(hik verduren zal ?" Intusschen had zich een groep
Engelsche heeren om ons verzameld, die kennelijk schik
hadden in de dwaze gramstorigheid van den Yankee.
Hun glimlachen en fluisteren was olie in 't vuur. ,,Gij begrijpt ten minste," ging .hij bulderend voort, ,,dat ik
deze lorren niet voor niets over zee heb medegebracht ?" —
llIk heb u nooit verzocht, mij die gunst te bewijzen en
ben nu evenals vroeger gereed, u te betalen, wat ik
als vracht mocht schuldig zijn." -- ,,Neem nu eenvoudig den boel maar weg en plaats dien waar gij wilt." —
„Vroeger drongt gij er op, dat ik het hout hier liet, en als
dit uw verlangen is, heb ik er niets tegen. Ik zal mij
gaarne naar uw wensch schikken." — „Ruk er mee uit,
zeg ik u." //Niet op dien toon, mijnheer. Toen ik het
door mij tentoongestelde wilde wegnemen, hebt gij u er
bijna met geweld tegen verzet, en nu wensch ik het te
laten blijven waar het is." De steeds toenemende schare
had een kennelijk genoegen in ons twistgesprek en ik
deelde dit inwendig. Het gevolg was, dat daags daaraan,
zonder dat het mij iets kostte, mijne inzending naar de
afdeeling, waar zij behoorde, gebracht werd, terwijl mij
nooit eenige vracht voor de overbrenging naar Engeland
gevraagd is.
Ook het gebeurde droeg bij, dat mijne in zichzelve
kleine bijdrage eene buitengewone opmerkzaamheid verwierf. Op mijn post staande, had ik menig belangrijk
gesprek met personen uit alle deden der wereld. Misschien trok ook mijn uitwendig voorkomen velen aan,
maar zeker is, dat bijna niemand voorbij ging, zonder
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een oogenblik aan mijn spiegelglad zwart hout met zijn
kenmerkend opschrift te wijden.
Onder anderen wijdde ook Engelands koningin, toen
zij met haar stoet mijne inzending voorbijging, daaraan een bijzondere aandacht. Ik stond daar met ontbloot hoofd, groette haar eerbiedig, en werd door de
waardige vorstin met innemende vriendelijkheid gegroet.
as deze man waarlijk een voortvluchtige slaaf?" hoorde
ik haar zeggen, en ook vernam ik, dat iemand uit het
gevolg antwoordde : //Ja, uwe Majesteit, en deze inzending is werkelijk de vrucht van zijn pogen in het belang
van hemzelven en van zijne stamgenooten, die in grooten getale in Canada leven."
Allengs werd het tegenwoordig zijn op de tentoonstelling voor mij iets ontzettend vervelends, en, was de aanleiding, die ik in het vorig hoofdstuk vermeldde, al niet
aangenaam, op zichzelf verblijdde het mij, dat ik naar
Canada kon teruggaan en mijne inzending voor zichzelve laten spreken.
Toen ik in Engeland terugkeerde, was nog steeds de
tentoonstelling in vollen gang. Het scheen, alsof de toestroomende menigte er nooit vermindering kennen zou.
Gelijk de wateren van den Mississippi was de menschenstroom steeds even machtig, hoewel de personen altijd
wisselden.
Dit trok mijne bijzondere aandacht, dat, hoevelen de
inzenders ook waren uit alle wereldoorden, er buiten mij
geen zwarte inzender aanwezig was. Er waren op de tentoonstelling negers, maar deze waren daar om gezien te
worden en niet als inzenders. Hoewel ik dus mijn eigen
toestand in vergelijking met hetgeen ik als kind was,
wonderbaar veranderd vond, trof en bedroefde het mij
11
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ten diepste, hoezeer mijne stamgenooten nog het voorwerp van verdrukking en buitensluiting buiten 'den kring
der algemeene beschaving waren. Dit zal veranderen, in
mijzelven en velen om mij heen weet ik, dat God, die
liefde is, geen zijner redelijke schepselen zoo heeft achtergesteld, dat niet het genot van persoonlijke vrijheid en
de kennis van het Evangelie hen kinderen van zijn
koninkrijk, en daarom deelgenooten van meer maatschappelijke gaven zou kunnen maken.
Bij het sluiten der tentoonstelling gewerd mij een boek,
een kwarto uitgave als volledige beschrijving der tentoonstelling. In dit boek vond ik mijn naam als inzender en
bekroonde, terwijl mij, behalve de toegewezen medaille,
nog een schilderstuk, het levensgroot portret der koningin - en portretten van de leden der koninklijke familie als vorstelijk geschenk werd toebedeeld.
Hoog blijf ik deze teekenen van onderscheiding waardeeren, en ben steeds innig dankbaar voor mijn met
zoo rijken zegen bekroond gaan naar Engeland, dat
onze handwerkschool geheel van schuld bevrijdde. Het
is mij behoefte, van nog enkele ontmoetingen te gewagen, maar ik wil daaraan een volgend hoofdstuk
wijden.
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TWEE-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

BEZOEK AAN HAVELOOZEN SCHOLEN EN ANDERE ONTMOETINGEIN.

Toespraak op het jaarfeest der Zondagschoolvereeniging. — Onderhoud
met Lord Grey. — Gesprek met den aartsbisschop van Canterbury. — Maaltijd bij Lord John Russell.

Gedurende mijn verblijf in Engeland werd ik herhaaldelijk verzocht om in groote bijeenkomsten te spreken.
Meer dan iets anders schier trokken mij de haveloozen
scholen aan, die ik herhaaldelijk bezocht en in haar karakter en werkzaamheid naging gelijk ik ook menigmalen en steeds met deelneming en opgewektheid in
haar belang het woord heb gevoerd. Ook woonde ik
vele der godsdienstige jaarfeesten in Mei bij en moest daar
herhaaldelijk een der genoodigde sprekers zijn. Met dankbaarheid aan God maakte ik van die gelegenheden gebruik, om den toestand der slaven, zooals die in waarheid is, te doen kennen. Zoo herinner ik mij, dat een
beroemd man uit Pennsylvanië op het jaarfeest der Zondagschoolvereeniging het woord gèvoerd en verklaard had,
dat in Amerika alle klassen der maatschappij zonder onder-
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scheid in de zegeningen van het Zondagschoolonderwijs
deelden. Ik voelde mij gedrongen, hem tegen te spreken, en nadat ik verlof had gekregen om den spreker
eenige vragen te doen, die hij slechts stamelend beantwoordde, deelde ik der overtalrijke schare mede, dat wat
de Zuidelijke Staten aanging, daar de kleurlingen geheel
verwaarloosd werden en schier overal met opzet van
alle godsdienstig onderwijs verstoken gehouden, terwijl het
in de meeste der Noordelijke Staten in den grond weinig
beter was ; zoodat ik vrijmoedig beweren kon, dat naar
het groote getal van de kinderen der kleurlingen niet
werd omgezien, om die in de Zondagscholen te verzamelen. Dit mijn vrij uit en met nadruk gesproken woord verwekte een kleinen storm, maar het was blijkbaar, dat
mijn niet te weerleggen woord, dat op feiten rustte, door
de overgroote meerderheid als de waarheid werd erkend
en aangenomen.
Nadat eenmaal de aandacht van het grote publiek op
mij gevestigd was, heb ik het voorrecht gehad, met meer
dan één aanzienlijk man in Groot Brittannië in aanraking
te komen. Lord Grey deed mij een voorstel, dat, hadden
mijne omstandigheden het toegelaten, ik zeer gaarne zou
hebben aangenomen. Zijn wensch was, dat ik naar Indië
gaan en daar het toezicht hebben zou op pogingen op
groote schaal om de katoenteelt op de Amerikaansche
wijze in te voeren. Een vast bestaan met zeer ruime
belooning werd mij aangeboden, maar het bewustzijn, dat
God mij in Canada een werkkring had aangewezen,
waarin ik in het belang van zoo vele hulpeloozen niet kon
gemist moorden, deed mij besluiten, dit aanbod te weigeren.
Eene der aangenaamste herinneringen mijner reis is mij
het langdurig onderhoud, dat de aartsbisschop van Can-
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terbury mij wilde gunnen. De heer Samuel Gurney
had mij door een brief toegang tot dezen hoogen kerkvoogd verschaft, die mij op de allerminzaamste wijze in
zijn paleis ontving. Na de eerste begroeting deelde ikhem terstond den toestand mede, waarin de onzen in Canada verkeerden, en welke mijne plannen en vooruitzichten waren. Nadat wij hierover misschien een half uur
gesproken hadden, deed de bisschop mij de vraag : maan
welke akademie ik mijn graad gehaald had ?" //Op die
des lijdens," was mijn antwoord. //Hoe meent gij dat ?"
vroeg nu de aartsbisschop. Zijne bevreemding ziende,
hernam ik : ,,Het was mijn deel als slaaf geboren te
worden en tot mijn veertigste jaar in slavernij te verkeeren. Nooit heb ik eene school bezocht, nooit zag ik
zelfs in mijne jeugd een Bijbel, alle kennis, die ik
mocht machtig worden, heb ik in de school van lijden
en verdrukking verkregen. Dit meende ik, toen ik zeide,
dat ik mijn graad op lijdens hoogeschool ontvangen heb."
,,Nu versta ik u," sprak de aartsbisschop, //maar ik zou
niet licht hebben vermoed, dat gij niet iemand waart, die
eene zeer zorgvolle opvoeding heeft gehad. Ik heb vele
negers hooren spreken, maar nooit éen, die het Engelsch
sprak, gelijk gij. Hoe hebt gij onze taal zoo zuiver en
beschaafd leeren uitspreken ?" Ik deelde toen den aartsbisschop een en ander mede uit mijn jeugdig leven,
dat ik altijd opmerkzaam was geweest op het spreken van
personen, die goed spraken, en dan moeite deed om de
woorden op dezelfde wijze te zeggen als zij. ,,Ik sta
verbaasd," zeide de aartsbisschop hierop. ,,En zijt gij
werkelijk zonder eenig onderwijs in den godsdienst opgegroeid ? Van wectr dan uwe latere kennis van Christus
en den weg des hens?" Toen verhaalde ik den kerk-
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voogd van de eenvoudige godsvrucht mijner moeder en
hoe zij ons, maar zonder dat wij het recht wisten wat
wij deden, het Onze Vader leerde bidden. Voorts dat
dit kleine, zwakke goede zaad werd levend gemaakt en
krachtig ontkiemde door het hooren van slechts een preek,
die met kracht de liefde van Christus voorstelde, als
die van een Zaligmaker, voor allen, evenzeer voor negers als voor blanken gestorven. Mijn verhaal scheen
den aartsbisschop diep te hebben getroffen, althans toen
ik eindigde rolden hem de tranen langs de wangen.
De heer Samuel Gurney had mij gezegd, dat de
aartsbisschop mij gedurende een kwartier uurs zou ontvangen, maar mijn oog op de klok slaande, bemerkte ik.
dat ons onderhoud reeds anderhalf uur had geduurd. Ik
haastte mij dus om heen te gaan. De aartsbisschop
deed mij tot de deur uitgeleide, en zeide, dat als ik
weder in Engeland kwam, ik niet moest nalaten hem
een bezoek te brengen; en met den laatsten handdruk
drukte hij mij vijf gouden guineas in de hand tot steun
voor den arbeid onder mijne stamgenooten.
Na mijn terugkeeren uit Canada naar Londen ontving
ik eene uitnoodiging om in gezelschap van een groot
aantal Zondagschoolonderwijzers een dag te komen doorbrengen op het schoone buitenverblijf van Engelands
eersten minister, lord John Russell. liet was een overschoon oord, dat groote park met zijn trotsch geboomte
en vele tenten, en dáar tal van onderwijzers der Zondagschool uit alle steden bijeen ziende, kon ik niet anders dan denken : ,,o hoe geheel anders is de lotsbedeeling der duizenden in Amerika, die alleen in huidskleur
van deze vrijen en gelukkigen verschillen !'' Nadat ik
in gezelschap nu van dezen dan van genen uit dien ver-
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genoegden kring de bosschen had doorwandeld, werd ik
's middags te vijf uren, voor mij geheel onverwacht, met
de 300 aanwezigen aan den maaltijd genoodigd, die voor
deze onderwijzers als gasten in de overgroote eetzaal des
kasteels was aangericht. De rijk versierde tafels zwoegden onder de spijzen, die ons met de rijkste vrijgevigheid
werden ten beste gegeven, en benevens de aanzienlijke
dischgenooten en de onderwijzers was het ook mij gegund een paar malen als een hoog vereerd en dankbaar gast aan tafel het woord te voeren.

DRIE-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

VERTREK UIT LONDEN.

Mijne levensgeschiedenis als boek uitgegeven. --- Ziekte
mijner vrouw. Vertrek huiswaarts. Tehuiskomst. — Overlijden
mijner echtgenoote.

In de maand Juni van het janr 1852 woonde ik het
in het vorig hoofdstuk beschreven feest op het buitengoed van lord John Russell bij, en was van dien tijd tot
den daaraanvolgenden lsten Augustus bezig met de mij
als agent opgedragen zaken ten einde te brengen, waarin
ik boven mijne verwachting mocht slagen. Gedurende
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de maand Augustus hield ik mij onledig met voor de
pers gereed te maken en uit te geven een verhaal van
de wisselende gebeurtenissen van mijn slavenleven. Niet
uit eigen beweging ondernam ik dien arbeid, maar toen
eenige der aanzienlijkste mannen en vrouwen van Engeland daarop bij herhaling en krachtig, als iets dat de
goede zaak nuttig kon zijn, aandrongen, vond ik geen
vrijheid mij aan dien arbeid te onttrekken. Juist had
ik het ondernomen werk voltooid, toen mij op den 3den
September een brief uit Canada gewerd, die het bericht
inhield, dat mijn lieve vrouw, zij, die als de gezellin
mijns levens zooveel leed en zegen met mij gedeeld had,
hoogst ernstig ziek was, zoodat haar vurig verlangen
was, dat ik huiswaarts keerde, opdat wij althans elkander een laatst vaarwel mochten toeroepen. Dit bericht
was voor mij een onuitsprekelijk zware slag. Ik bevond
mij in Engeland, honderde uren van mijn huis verwijderd ! Op den 3den des namiddags ontving ik den brief
met de droeve mare, en reeds daags daaraan was ik na
alles in Londen geregeld te hebben zoo tijdig te Liverpool, dat ik met de juist den 5den naar Boston vertrekkende boot „Canada" de reis naar huis aanvaardde.
Op den 20sten September was ik op de plaats mijner
woning. Allen, die soortgelijke omstandigheden gekend
hebben, zullen begrijpen met welke slingeringen des gevoels ik mijn huis nabij kwam. Sinds den brief, dien
ik in Engeland ontving, was mij geen nader bericht
kunnen geworden. Ik wist niet, of mijn waarde vrouw,
de moeder mijner kinderen, zij, die zoo kloek en trouw
mij op mijne vlucht verzeld had en met wie ik in ons
huwelijk veertig jaren geluk gekend had, nog leefde dan
of zij in hare rust was ingegaan.
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Gode zij dank, de genadige hemelsche Vader had hare
dagen voor mij verlengd, zoodat wij elkander mochten
wederzien. En welk een ontmoeting ! Mijne vier dochters spoedden mij in den tuin tegemoet, riepen mij het
blijde nieuws toe, en omarmden mij met de innigste
blijdschap, dat ik mij zoo gehaast had om terug te keeren. Zij smeekten mij om niet binnen te komen, voor
zij moeder, die mij nog niet wachtende was, op mijne
komst zouden hebben voorbereid, daar de schok der
plotselinge blijdschap bij haar overgroote zwakte licht te
veel voor hare zenuwen mocht zijn. Ik keurde haar
denkbeeld goed, al kostte het dralen mij moeite. Toen
ik eindelijk in de ziekenkamer kwam, ontving mij mijne
vrouw met de kalmte en moed eener Christinne en bestrafte mij zelfs over de hartstochtelijke droefheid, die
ik niet geheel bedwingen kon. Zij bleek mij geheel
eenswillend met God en met een vast en blijmoedig
geloof de scheidensure tegemoet te zien. Zij uitte hare
groote blijdschap, dat ik gekomen was, maar voegde er
bij, dat het haar soms zwaar gewogen had,. of zij wel
goed gedaan had mijne reis te verhaasten, misschien op
een oogenblik, dat ik nuttig voor anderen werkzaam
was. Ik gaf haar de geruststelling, dat, dank zij God,
ik den meesten voorspoed ervaren had, dat eigenlijk
niets mij te wenschen was overgebleven, zoodat wij beiden
ons onbezorgd konden verheugen, dat de hemelsche Vader ons nog eene kalme ure van samenzijn schonk.
Nog eens gingen wij samen al de lotgevallen van ons
wisselend leven na, en nadat wij nog eens te zamen
gedankt en gebeden hadden zonk mijne kranke in een
diepen en kalmen slaap.
Des anderen daags scheen zij beter en vatte zij de
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hoop, dat hare blijdschap over mijne wederkomst nog
misschien een middel tot herstel mocht blijken. Dit was
echter zoo niet, maar wel flikkerde hare levenslamp
nog zooveel op, dat hare dagen met eenige weken verlengd werden. Zoo smaakte ik al dien tijd het weemoedig genoegen van haar dag en nacht te verzorgen, totdat
ik in het laatste oogenblik haar de oogen sloot. Vóor
haar sterven nam zij van mij en van al onze kinderen
afscheid en gaf ons biddende haren zegen. Met onvergetelijke liefde beval zij ons aan den trouwen Heer en
Zaligmaker, die haar in zoo menige bange ure was nabij
geweest, en toen ging zij uit dit leven in een beter
leven over, zonder zucht of teeken van" pijn, zacht als
een kind, dat aan de moederborst inslaapt.
"Wie wenscht niet, dat hij sterven moog,
Als die daar sterven in den Heer;
Door Help bewaakt met Vaderoog,
Tot stervend hunne ziel omhoog
Mag zweven, Hem tot eer

In waarheid en uit de volheid des harten mag ik zeggen, dat mijne overledene een oprechte en trouwe
Christin geweest is, die als eene liefhebbende huisvrouw altoos, ja, nog tot op den dag van haar sterven,
onze huiselijke zaken heeft ter harte genomen, en dit uit
de behoefte der liefde om allen om haar heen gelukkig
te maken.
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VIER-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

MIJN BROEDER ITIT DE SLXVERNIJ BEVRIJD.

) Ben ik mijns broeders hoeder ?" — Pogingen om mijn broeders
vrijheid te verwerven. — Pogingen om geld daartoe te
krijgen. — Onze hereeniging.

Van vele Christelijke menschenvrienden ontving ik in
Londen bewijzen van belangstelling, maar nooit zal ik
vergeten, wat voor mij de beeren Samuel Morley en
George Hitchcock deden. Dagelijks deelde ik ten den
uur hun middagmaal ; nu de gast van dezen, dan van den
ander. Hunne noodiging was mij zeer welkom geweest,
en dagelijks ontving ik van hen een hartelijk welkom.
De geest van onafhankelijkheid, die een der sterkst
sprekende eigenaardigheden van mijn karakter is, voelde
zich nooit in hun bijzijn geraakt, want steeds werd ik als
een hun aangenaam en geacht gast ontvangen. Eens,
terwijl ik zoo de gast van den heer Morley was, trad
op eenmaal mij het verledene in al Zijne zwartheid voor
den geest, en trof mij bijna verpletterend de gedachte,
dat, terwijl ik zoo overvloedig als een vrije het goede
des levens smaakte, mijn broeder nog al het lijden en
de ontberingen van het slavenjuk te torschen had. Het
w as mij, alsof ik zijne ketenen rammelen hoorde en hem
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in krankheid honger en dorst lijden zag. Mijne verbeelding werd tegen wil en dank zoo getroffen, dat ik opstaan en buiten staat om te eten, mij van den disch verwijderen moest.
De heer Morley, die mij altijd opgeruimd en tevreden
had gezien, was door mijne plotselinge droefheid ontsteld
en vroeg deelnemend : „Wat is het, Josiah? Is u iets
overkomen, dat in die mate uwe zielsrust verstoren
kan ?"
Bij aanvang kon ik mijne aandoeningen niet meester
wonden, zoodat hij zeide : ,,Kom, Josiah, bedaar en zit
weder aan."
Nu vatte ik moed en deelde hem mede, welke voorstellingen mij zoo ontroerd hadden, en voegde er bij :
fiDuid mij niet euvel, dat ik heden niet eten kan, ik
heb waarlijk niet de minste behoefte aan spijs!'
Op dien dag nam ik het vast besluit, om, zoodra ik
in Amerika terug zou zijn, niets onbeproefd te zullen
laten, dat ook mijn broeder de vrijheid genieten mocht,
welke ik dag aan dag meer leerde op prijs stellen.
De slavernij, wat hare voorstanders ook zeggen, heeft
de macht niet, om de banden des bloeds te breken, zoodat, al werden ook tallooze gezinnen als dieren vaneen
gescheurd, toch in de harten der gescheidenen meest altijd eene groote genegenheid voor hunne betrekkingen
bleef voortleven.
Reeds voor ik naar Engeland ging, had ik meer dan
éene poging gedaan om mijn broeder tot vluchten over
te halen. De heer William L. Chaplain van New-York
ontmoette hem op de plantage, waar hij werkte, en trachtte
hem over te halen, dat hij in den onderaardschen spoorweg zijn behoud zou zoeken, waartoe hij hem krachtige
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hulp beloofde. Vergeefs ; de schrik der slavernij zat mijn
broeder zoo in het bloed, dat hij het waagstuk niet _ondernemen durfde en dit mij weten liet. De heer Chaplain deed op mijn verzoek eene tweede, even vergeeefsche poging, en trachtte toen de slaven vin den heer
Toomb te helpen, om naar Canada de wijk te nemen.
Zijne poging werd ontdekt en de gevangenis werd zijn
deel. Onder borgtocht werd hij vrijgelaten, eene borgtocht, welke drie malen de waarde der slaven bedroeg.
De heeren Asa B. Smith en William R. Smith betaalden .den borgtocht voor den heer Chaplain, en drongen
toen er op aan, dat hij de vlucht zou nemen, daar-het
einde van het rechtsgeding niet twijfelachtig was en
het zeker was. dat cie galg hem wachtte. Voor de heeren Smith was het geen kleine zaak, dat zij hem tot
vluchten noopten, want het vorderde den verkoop van
hunne bezittingen, zoodat zij zoo goed als te gronde
gericht waren. Zoo groot en belangeloos waren de offers,
waarmede vele Christenen in de Noordelijke Staten. hun
verfoeien van de slavernij, als bene onteering van den
Heer der gemeente, bezegeld hebben.
Toen ik in Canada terug was, ging mij .niets zoo
zeer als het vrijkoopen van mijn broeder ter har te
Menige goede zaak is mij gelukt, als ik maar waarlijk
hulp bij mijn hemelsehen Vader had gezocht, en zoo
heb ik ook op dit mijn pogen zegen gevonden. Door
tusschenkomst van vrienden vernam ik, dat de meesteres van mijn broeder als losprijs 400 dollars (f1000)
vroeg, zoodat ik 550 dollars behoefde om hem in Ca—
nada gevestigd te zien. Ik raadpleegde daarop met mijn
beschermer en vriend Amos Lawrence, te Boston, en
het besluit was, dat ik eene beschrijving van mijn leven
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zou uitgeven, om uit de opbrengst de benoodigde gelden te vinden. Dit geschiedde, en met mijne boeken
toog ik door de Staten van Nieuw Engeland. Door mijne
toespraken moest ik de belangstelling zoover winnen,
dat door verkoop van mijn geschrift de vereischte som
gevonden werd. Door tusschenkomst van den heer Charles C. Berry, kassier van de stadsbank te Boston, die
bekenden in het Zuiden had, zond ik den losprijs over.
Spoedig daarop ging mijn broeder van Maryland naar
Baltimore, van daar over zee naar Boston, waar ik hem
tegemoet kwam en met mij huiswaarts nam, waar hij
gedurende 15 jaren mijn huisgenoot bleef. Toen de president Lincoln de vrijverklaring der slaven had uitgevaardigd, kwam mijns broeders oudste zoon tot ons naar
Canada over, en het zou het hart van den goeden pre-.
gdent goed gedaan hebben, als hij van de blijde ontmoeting tusschen vader en zoon getuige was geweest.
De zoon keerde van ons terug en bleef nog gedurende drie jaren bij zijne moeder en zusters. Toen deze
een genoegzaam welvaren genoten, keerde hij naar Canada terug om zijn vader af te halen, opdat allen zich
in Nieuw-Jersey zouden vestigen. Dit was weder een
gevolg van het verhuizen van mijns broeders vroegere
meesteres, die in Nieuw-Jersey eene groote boerderij
had gekocht. Vergeefs deed zij de poging, om zich met
blanke dienstbaren te behelpen. Daar zij met dezen in
het geheel niet overweg kon, liet zij mijnen broeder
verzoeken, om zich met zijn gansch gezin op haar goed
te vestigen,. en daar leven zij nu vrij en wel verzorgd,
-en tegen een zeer ruim loon. Mijns broeders oudste zoon
bestuurt de gansche boerderij en geniet het onbepaald
vertrouwen van de vrouw des huizen. Mijn broeder is
,

.

-

175

thans 91 jaren oud en behalve zijne vrouw en kinderen, de eenige van mijne naastbestaanden, die nog in
leven is.

VIJF-EN-TWINTIGSTE •HOOFDSTUK.

DE PERSONEN IN HET BOEK VAN MEVR01.7W BEECHER STOWE.

Bezoek aan Mevrouw Beecher Stowe. — Hoe ik den naam van »Oom
Tom" kreeg. — Belangstelling der schrijfster in mijn lot. —
Haar boek. — Is haar verhaal overdreven? -- De sleutel
tot het verhaalde.

Na mijn welslagen in Engeland deed ik eene reis
door Canada, Maine, New-Hampshire, Vermout, Massachusetts, Connecticut en Rhode Island. In al deze staten
ontving ik eene hartelijke welkomst en vond overal bij
Congregationalisten, Presbyterianen, Methodisten en Baptisten den kansel voor mij open. Bovendien hield ik
menige bijeenkomst en besprak daar met volle vrijheid
den invloed, die naar mijne ervaring de slavernij op het
gansche maatschappelijke leven heeft. Toen ik deze toe,
spraken hield, werd nog door ieder de slavernij in de
zuidelijke staten als een onontwortelbare instelling loe-

176

schouwd en heerschte de overtuiging, dat niets minder
dan eene aardbeving de grondvesten dezer onheilige gewoonte zou kunnen breken. Zij, die het soms voorstellen, dat de zuidelijken hunne slaven wel zouden hebben
willen vrijlaten, als maar het landsbestuur een billijken
losprijs voor hen betaald had, bedriegen zich grootelijks.
Zij hadden het stelsel lief, zij waren er van der jeugd
aan gewend en in opgegroeid, niets dan een strijd, als
later plaats had, kon der slaven boeien waarlijk losmaken. En niet alleen in het Zuiden, zelfs in het Noorden waren der slavernij vijandige denkbeelden geenszins
de zaak van het volksleven. Dit laatste vooral was oorzaak, dat zij, die in deze zaak een helderder blik hadden, voortdurend samenkomsten en toespraken hielden.
Ook heb ik een tijdlang gedaan wat ik kon, om van
de eene plaats naar de andere reizende, de waarheid
meer aan het hart te helpen brengen. Zoo kwam ik ook
in de nabuurschap van Andover, Mass, waar Mevrouw
Beecher Stowe haar verblijf hield. Hier zijnde ontving
ik met mijn reisgezel eene uitnoodiging om haar te bezoeken. De heer, die mij verzelde, was een blanke, de
heer George Clark, die eene zeer fraaie zangstem had
en bij de vergaderingen, die ik hield, toepasselijke liederen zong, om zoo te meer belangstelling te winnen.
Samen gingen wij naar het huis van Mevrouw Stowe,
en met levendige belangstelling hoorde zij het verhaal
van mijne lotgevallen en lijden aan, terwijl ik op haar
aandringen haar alles tot in de kleinste bijzonderheden
moest mededeelen. Ook uitte zij' hare blijdschap, dat ik
mijne levensgeschiedenis als boek had in het licht gegevpn,
en uitte bare hoop en verwachting, dat het velen de oogen
mocht openen over het ontzettende der misdaad, als een ver-
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grijp tegen God en menschen, om redelijke wezens tot de
dienstbaarheid der plantageslavernij te verlagen. Zij betoonde mij zooveel belangstelling, dat ik er als vanzelf toe gebracht werd, om haar uit mijne twee-en-veertigjarige ondervinding in het midden van het slavenleven
alles mede te deelen, wat haar daaromtrent nauwkeurig
onderrichten kon. In dat opzicht was daarom mijne
ervaring rijker dan die van de meeste mijner medeslaven,
omdat ik niet alleen mijns meesters opzichter was geweest, maar ook gedurende 25 jaren de opbrengst zijner
plantage te Washington had aan de markt gebracht en
voor hem verkocht.
Niet lang na dit bezoek verscheen het merkwaardig
boek van mevrouw Beecher Stowe : „de Negerhut" (in
het Engelsch „de hut van Oom Tom") in het licht en
was spoedig door geheel Amerika verspreid, terwijl het in,
het Noorden openlijk en in het Zuiden steelsgewijs gelezen werd. Menigeen beweerde, dat wat zij opdischte,
overdreven, meest het werk eener vijandig gezinde verbeelding was. Toen gaf mevrouw Stowe den sleutel tot
het boek uit, om met feiten te staven, dat het onmogelijk was, de gruwelen van de slavernij te overdrijven.
Iedere voorkomende zaak in haar verhaal werd door één
of meer gelijksoortige gevallen toegelicht, en naar mijne
levensgeschiedenis verwezen als de voldoende rechtvaardiging voor hare karakterteekening van "Oom Tom."
Sedert dat oogenblik ontving ik den bijnaam van Oom
Tom, en wel geen vleiender eeretitel kon voor mij zijn
uitgedacht. Mag ik aannemen, dat mijn door de evangelieprediking toegebracht worden tot den Heer en het lijden daarna naar lichaam en ziel door mij doorleefd, de begaafde vrouw voor oogen waren en bezield hebben, toen
12
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zij het aandoenlijk verhaal schreef, dat om zoo te zeggen
de gansche wereld tot medelijden met den staaf bewogen
heeft, dan heb ik niet te vergeefs geleefd en niet zonder
een heerlijk doel geleden ; want vastelijk geloof ik, dat
mevrouw Stowe's boek niets minder geweest is, dan het
begin van het einde der slavernij in Amerika. Het was
de scherpe zijde der wigge, die in den reuzenboom ingedreven, het vreeselijke gevaarte splijten en vernietigd
ter aarde zou doen storten.
Mevrouw Stowe laat in haar verhaal haar held als
een slachtoffer sterven, en zij deed dit naar den eisch
van den aanleg en het doel van haar verhaal; terwijl ik.
zeggen mag, .dat als mij God niet zulk een geheel báitengewoon sterk gestel had geschonken, ik gestorven zou
zijn lang voordat voor mij het uur der bevrijding aanlichtte. Het is voor mij immer eene bijzondere dankstof
geweest, dat telkens mijne levenskracht over lijden en
afmatting zegevierde. Dag aan dag dank ik God, dat
zijné hand mij uit. Egypte's diensthuis heeft uitgeleid en
ik hoop des Heeren getrouwe dienaar te zijn, zoolang
er leven in mij is.
De blanke slaven George Harris en zijne vrouw Elize
waren mijne bijzondere vrienden, George Harris, wiens
eigenlijke naam Louis Clark is, is voor drie vierde blank.
Hij heeft met • mij gereisd en met mij in Nieuw-Engeland
lezingen gehouden. Hij is in de werkelijkheid een zoo
bekwaam en ontwikkeld man als mevrouw- Stowe hem
heeft voorgesteld. Hij en zijne vrouw hebben na hun
ontvluchten jaren in Canada geleefd, maar zijn eindelijk
naar Oberlin in Ohio verhuisd, en dit ter wille van de
opvoeding hunner kinderen, want ook in verschillende
deelen van Canada bestaat nog groote onwil om kinderen,
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die een droppel negerbloed in hun aderen hebben, toe
te laten in scholen, waar blanke kinderen zijn, en dit
niettegenstaande de kleurlingen dezelfde lasten en dezelfde
bijdragen voor de openbare school moeten betalen.
Velen hebben gemeend, dat althans het verhaal van
Elize's vlucht een verzinsel van mevrouw Stowe was,
daar zij het iets onmogelijks rekenden, dat eene slavin
op die wijze zou hebben kunnen ontvluchten. Het boek
van Levi Coffin, waarin hij zijn leven en ontmoetingen
verhaalt, leert ons de feiten kennen, zooals de schrijver
die uit den mond der vrouw heeft opgeteekend :
„De vrouw zeide, dat zij als slavin had toebehoord
aan iemand in Kentucky, die te Ripley, Ohio, niet ver
van de rivier woonde. Steeds was zij door haar meester
en meesteres goed behandeld en ook had zij eene goede
woning, maar haar meester geraakte in geldelijke ongelegenheid, en nu deed zij toevallig de ontdekking, dat er
plan was om haar zonder haar kind te verkoopen. Twee
kinderen had zij door den dood verloren en zij was nu
dubbel gehecht aan het haar overgeblevene, dat een zeer
schoon en veelbelovend kind van twee jaren was. Nadat
zij vernomen had, wat men met haar voorhad, besloot zij des nachts de vlucht te nemen. Zoodra alles
ter ruste was, nam zij haar kind in de armen en haastte
zich naar de Ohio. Zij wist, dat de rivier toegevrozen
was en hoopte dus zonder moeite te ontkomen, maar
toen zij bij het aanbreken van den dag deni oever bereikte, zag zij, dat de ijskorst gebroken was en in groote
stukken de rivier afdreef. Zij waagde zich toen in een
huis in de nabijheid en werd daar vriendelijk ontvangen
met vergunning, er den ganschen dag te blijven. Zij
leefde in de hoop, dat zij eenige gelegenheid vinden
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mocht om de overzijde te bereiken, en intusschen werd
het ijs steeds meer gescheurd en gevaarlijk. Toen de
schemer begon te vallen, ontdekte zij de nadering harer
vervolgers en nam toen het wanhopig besluit om den
overtocht te wagen, opdat, mocht het mislukken, zij althans met haar kind sterven zou. Met haar kind in de
armen geklemd ijlde zij de achterdeur uit, gevolgd door
hare vervolgers, die intusschen van hunne paarden gestegen waren. In Elize's hart was geen vrees, want
zij was vast besloten, liever te sterven, dan van haar
kind gescheiden te worden. Terwijl zij haar kind met
den linkerarm omklemde, sprong zij op een ijsschots en
van dezen op een ander. Van tijd tot tijd zonk de ijsschots, waarop zij sprong, onder haar weg, dan legde zij
het kind op eene volgende, greep die vast en klom dan
op deze, en zette zoo al worstelend haar gevaarlijken
tocht voort. Tot over de heupen was zij van het ijswater doornat en hare handen en vingers waren geheel'
verstijfd, toen zij de overzijde bereikte maar de spanning,
waarin zij verkeerde, en hare zielskracht hadden haar
gesterkt om alle gevoel en invloed der koude te overwinnen.
Toen .zij aan den overkant dicht bij Ripley aankwam,
was zij geheel uitgeput en scheen ademloos. Een man,
die van den oever met verbazing haar waagstuk had
gadegeslagen en in bestendige vrees verkeerd had, dat zij
haar doel niet bereiken zou, hielp haar uit het water.
Nadat zij een weinig bijgekomen was, geleidde hij haar
naar een huis op eene hoogte buiten de stad gelegen.
Hier werd zij wiendelijk ontvangen, van drooge kleederen voorzien en met versterkend .voedsel gelaafd. Hare verzorgers rekenden het echter voor haar niet veilig, dat
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zij den nacht bij hen zou doorbrengen, maar daar zij tot
den onderaardschen spoorweg in betrekking stonden,
brachten zij haar, in een wagen verborgen, naar een
der stations een paar uur verder. In den volgenden
nacht werd zij nog eenige stations verderop vervoerd,
totdat zij in ons huis • te Newport aankwam, waar zij
eenige dagen rustig toeven en zich van hare overspanning en afmatting herstellen kon.
Andere ontvluchtten kwamen in dit tijdsverloop bij
ons aan, en met deze werden Elize en haar kind langs
de Greenville lijn van den onderaardschen spoorweg naar
Sandusky, Ohio vervoerd. Zij bereikten deze plaats veilig, - staken vandaar het meer over en vestigden zich
voorloopig te Chatham in West-Canada.
Elize is in dit jaar. (1876) te Oberlin gestorven, maar
haar echtgenoot is daar nog steeds een even werkzaam
als ondernemend man. Clarks broeder is zoo blank, dat als
iemand zijne afkomst niet weet, hij nauwelijks eenig spoor
van zwart bloed aan hem vinden zal. Hij is nu aan het gebouw voor inkomende rechten te Boston, Mass. werkzaam.
Op onze plantage was een geheel zwart meisje, Dinah
geheeten, die op mevrouw Stowes Topsy geleek, als twee
erwten in êéne peul. Dinah had goed haar verstand, was
listig als een vos, maar speelde soms opzettelijk voor gek,
om hare meesteres in het hoofd te brengen, dat zij idioot
was en dat het dus wreed geweest zou zijn haar hard
te straffen. Als tot haar gezegd werd : kom, Dinah,
doe uw werk,'' dan antwoordde zij lachend : "ja, ja, als
ik klaar ben ;" of : "loop, en doe het zelf." Soms zette
zij het op een gillen en riep : "Ik wil niet, het is een
leugen, krijg mij als gij kunt," en dan zette zij het op
een loopen. Zij had er slag van telkens allerlei grappen te
„
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vertoonen, zoodat welke ondeugendheden zij ook deed,
zij altijd de zweep, waarmee men voor anderen zoo
mild was, vrij liep, omdat hare meesteres meende, dat
zij niet recht bij liet hoofd was.
In de nabuurschap mijner eerste woning leefde een
heer, St. Clair Young geheeten. Deze was goed en
minzaam als St. Clair in het boek van mevrouw StoweNiet lang nadat ik met Riley's slaven uit die buurt
vertrokken was, vernam ik, dat hij zich bekeerd en al
Zijne slaven de vrijheid gegeven had, waarna hij zijn
land verkocht, naar Indiana verhuisde en daar predikant
bij de Methodisten werd.
Het is met feiten bewijsbaar, dat zoodra het geweten van een slavenhouder in waarheid wakker werd,
hij dan zich gedrongen gevoelde, om eif zijne slaven los
te laten Mb zijne godsdienstige overtuiging op te geven,
want slavernij en godsvrucht zijn zóo met elkander in
strijd, dat zij onmogelijk kunnen samengaan. De heer
St. Clair Young had een lief jong dochtertje, wier zachte
aard liefelijk met het beeld van Eva in het verhaal overeenstemt. Zeer dikwijls waren de kinderen van slavenhouders voor de slaven goed en bijna als gelijken minzaam,
totdat zij een ouder leeftijd bereikten. Dan bleek het
niet zelden, dat zulke, in wie men de beste meesters
verwacht had, de hardste en wreedste werden, zoodat
niemand berekenen kan, welk een invloed een slecht stelsel tot verderf van een goeden, zachten aanleg hebben kam
Bryce Litton, die mijne beide armen en schouderbladen
stuk sloeg, had een karakter in geen opzicht beter dan
mevrouw Stowe's wreedaardige Legree. Litton was de
wreedste man, dien ik ooit heb ontmoet, en uit al wat hij
deed was blijkbaar, dat er geen daden van verdrukking
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of geweld waren, waarvoor hij zou hebben teruggedeinsd.
Hij leidde een onzedelijk leven en stierf arm en veracht,
weinige jaren, nadat ik Canada had hereikt. Zelfs onder
slavenhouders werd hij • algemeen verfoeid, want zoodra
een opzichter verre de grenzen overschreed, die bij hen
voor menschelijkheid golden, was hij een geteekend persoon, werd zijn gezelschap vermeden, en was zijn deel
verre van aangenaam. Zelfs onder slavenhouders, evenals
onder dieven en roovers, bestond nog een zekere standaard van eer.
Het boek van mevrouw Stowe is in geen enkel opzicht
een overdrijving van de schande en ellende eener maatschappij, waarin slavernij wordt geduld. Nooit nog is de
waarheid ten halve onthuld ; zij zou in hare volle naaktheid te afschuwelijk zijn. Ik zou dit boek kunnen vullen
met een ontzettende reeks van gevallen, die ik zelf heb
waargenomen, en die zonneklaar bewijzen, dat de slavenhouders elk der tien geboden straffeloos overtreden kenden.
Geen slaaf mocht in het gericht tegen zijn meester getuigen, zoodat hij alle wreedheden, die deze goed vond
hem aan te doen, verdragen moest. Ik zou op dit punt
bijzonderheden kunnen verhalen, ontzettend genoeg om
ieder gevoelig hart te verscheuren.
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ZES-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

DE HANDWERKSCHOOL TE DAWN.

Noeieijkheden. — Misplaatst vertrouwen. — De oogen gaan open. —
Rechtsgeding. — De Wilberforce universiteit.
•
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Reeds voor ik in 1 8 5 1 naar Engeland ging, had het bestuur der handwerkschool te Dawn tot moeielijkheden aanleiding gegeven. Er rustten schulden op de onderneming,
en ik had op mij genomen om door het beheer van den
houtzaagmolen en daarbij behoorend land de schulden te
vereffenen. Nieuwe moeielijkheden ontstonden, in zooverre
het bij de oprichting der school besloten was, dat zij
niet aan eenig bepaald kerkgenootschap zou verbonden
zijn, maar allen gelijkelijk dienen; terwijl het al spoedig
bleek, dat de nieuwe bestuurders haar aan een bepaald
genootschap wilden in handen spelen. Ik verzette mij
tegen dezen ingeslagen weg en verwekte daardoor hun
wrevel. Nadat ik eene poos in Engeland was, beproefde
ik voor de school gelden te verzamelen, maar ondervond
nu de gevolgen van den verwekten wrevel, daar de overheerschende partij in het bestuur mij begon tegen te werken ook door, zooals ik reeds vroeger verhaalde, mijn goeden naam te belasteren. De door mij uitgenoodigde commissie te Londen stelde voor, dat iemand van hunnentwege
Canada bezoeken en naar den grond der beschuldigingen
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onderzoek doen zou. De heer Samuel Morley raadde mij,
niet in Londen te blijven, maar hun afgevaardigde
te vergezellen. Hij zeide: ',wanneer de zaken zijn, zooals
gij zegt, Josiah, dan zullen wij zorgen, dat gij kosteloos
huiswaarts terugkeeren en uw werk voleinden kunt.
Mocht gij echter zijn wat uwe vijanden bewere' n, dan
behoeft gij hier niet weder te komen, want dan zou de
weg naar van Diemensland voor u open zijn."
Toen wij in Canada gekomen waren, werd eene groote
vergadering bijeengeroepen, maar daarin geen enkele
beschuldiging tegen mij ingebracht. Nadat de heer, die
uit Londen tot onderzoek was afgezonden, alles tot in
de kleinste bijzonderheden had nagegaan, keerde hij naar
Engeland terug, en aan zijn gunstig verslag had ik het te
danken, dat de mij reeds gunstig gezinden zich daarna meer
nog dan tevoren mijne vrienden en beschermers toonden.
Deze zelfde heer maakte voor mij met den heer Amos
Lauwrence van Boston de noodige schikkingen, die
mij in staat stelden, om zoodra ik Canada verlaten
kon, kosteloos naar Londen weder te keeren. Door deze
regeling was ik reeds in den winter van 1851 in Engeland terug, en had het geluk 12000 gld. voor de school
te ontvangen, eene som genoegzaam om alle schulden
af te doen, en die ik in handen van den penningmeester,
den heer Gurney liet. De Engelsche heer, die mij vergezeld had, zeide tot de commissie, die te Dawn de
school bestuurde : ,,dat de plek gronds, die zij hadden,
tot een der heerlijksten op aarde kon gemaakt worden,
indien er maar een goed beheerder zorg over had." Al
de leden op éen na verklaarden hunne bereidheid om hem
de zaak in handen te geven. Hij gaf hun de stellige
belofte, dat bij de schuld zou weten af te doen, en hield
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hun voor : „dat de Commissie, welke ik te Londen had
gekozen, voor hem gaarne verantwoordelijk zou zijn, dat
hij de zaken op een vasten voet zou brengen en de inrichting tot een modelhoeve voor de Kolonie maken."
Deze woorden klonken zeer aannemelijk, en ik voor
mij zag in de proefneming geen bezwaar, daar ik wist,
dat mijn geleider algemeen in Londen geacht was en
hij ook naar de West-Indiën was afgevaardigd geweest,
om den toestand der slaven te onderzoeken, en dat zijne
rapporten veel tot vrijlating der slaven hadden bijgedragen.
Hij stelde de zaak aan de commissie te Londen voor,
maar toen hij ook gezegd had, dat hij de belofte had
gedaan, dat de commissie voor hem instond en hem steunen zou, zeide de heer Morley : ',Wij hebben u tot die
belofte geen vrijheid of volmacht gegeven, en zijn ook
niet voornemens ons daardoor de handen te binden,
zoo iets gaat niet aan." Men kwam overeen, dat de
commissie wel hare belangstelling in de school wilde blijven toonen, maar zich niet de minste geldelijke verantwoordelijkheid laten opleggen.
Twee jaren daarna kwam die heer naar Canada over
en bracht de gelden mede, welke ik opgezameld had,
om de schulden, welke op de school rustten, af te doen.
Hij kocht toen die schulden op, gaf voor sommigen
62 pct. en betaalde anderen ten volle. Hierna nam hij
met zijn gezin de woning in bezit, en zeide tot de commissie : // Ik zal deze plaats een geheel nieuw aanzien
geven, „de novo" is mijne leus." Nooit zal ik die
woorden vergeten, noch ook den toon van zelfvertrouwen,
waarmede zij geuit werden.
Spoedig bleek mij, dat het hem met zijn woord "de
novo" van, •nieuws aan, ernst was. Ik stelde in hem
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vertrouwen, en zou toen gezind zijn geweest zijne plannen uit te voeren, zoo schoon wist hij het voor te stellen,
dat hij de hoeve tot eene modelhoeve maken zou. Ook
geloof ik werkelijk, dat hij in den aanvang het met
ons kleurlingen goed voor had en dat hij van school en
hoeve iets uitnemends wilde maken. Ware hij een praktisch en niet enkel een theoretisch landbouwer geweest,
zijn ijver, zooals hij die bij aanvang toonde, had ook de
gewenschte ,vruchten kunnen dragen. Maar hij was een
man, die alle praktische ervaring miste. Zoo ving hij aan
het duurste vee tot ongehoorde prijzen aan te koopen,
en dit zonder er op te letten, dat hij genoegzaam voedsel miste om het op de stallen te voederen. Voorts
kocht hij allerlei kostbare landbouwwerktuigen, omdat
die in boeken werden geprezen. Eindelijk sloopte hij
de schoolgebouwen, om er nieuwe naar zijne theoretische
inzichten voor te doen verrijzen. Ofschoon aarzelend leende
ik hem bij een en ander mijne hulp, daar ik eene soort
van eerbied voor hem koeterde, die mij mijn eigen
denkbeelden deed mistrouwen en zijne voorstellingen bijna
blindelings volgen.
Op zijn verzoek ging ik doorgaans met hem naar de
markt en hij vroeg dan mijn oordeel over het vee, dat
hij aanhoudend bijkocht. Somtijds waagde ik het, hem
met nadruk en aandrang voor oogen te stellen, of hij
wel bedacht, hoeveel graan er noodig was om een langen Canadaschen winter door te komen. Maar zoodra
verschilde niet mijn oordeel of raad van zijn gevoelen,
of hij verwierp die en volgde zijn eigen zin, zoodat ik
wel moest begrijpen, dat hij wist wat hij deed, daar
anders zijn doen de roekeloosheid zelve was.
Een jaar ging voorbij, en terwijl de oude school ge-
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sloopt was, verrees er maar altijd geen enkel nieuw gebouw. De onzen zeiden ,,in het volgend jaar zal het
bouwen toch zeker worden aangevangen." Een tweede
jaar ging evenzo() voorbij, en het kostte mij alle moeite
de ontevredenheid te sussen, terwijl ik nog immer een
goed vertrouwen in de zaak had. Maar toen ook een
derde jaar in werkeloosheid voorbijging, begon het genicht te loopen : ,,dat ik met hem in verband stond en
wij op de eene of andere wijs goede zaken deden met
de bebouwing der drie honderd morgen, zonder dat de
inrichting er iets van trok."
Langzamerhand geraakte hij in geldelijke moeielijkheden en moest ik hem tot liet betalen van rekeningen
eenige honderde dóllars leenen. Een vierde jaar verliep,
maar aan de school werd niet gedacht. Hij onderhield
zijn eigen gezin en het gezin van zijn schoonbroeder van
de hoeve, die ons kleurlingen toebehoorde. Ruim was
dit niet, althans wat zijn schoonbroeder aanging, want
deze had het met de zijnen vaak zoo armoedig, dat zij
bij ons om voedsel kwamen. Een vijfde , zesde, zevende
achtste, ja het negende jaar verstreek en nog altijd hadden wij geen school, en niemand der onzen wist, hoe
verandering in dezeá treurigen loop van zaken'te brengen. Gelukkig bezat hij geen bewijs van eigendomsrecht
op het land, zoodat hij er geen roede van verkoopen
kon ; dit althans was voor ons nog een geluk. Herhaaldelijk zeide ik : "het volk begint te morren," maar dan
kreeg ik ten antwoord: ,Maat hen morren." Steeds weigerde hij een openbare algemeene bespreking en behandeling der zaak. Eindelijk na negen jaren begon ik zijne
bedoelingen zoozeer te wantrouwen, dat ik begreep, dat
een ernstig gesprek noodzakelijk werd. Zoo beleefd mo-
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gelijk zeide ik : ,,de menschen hier beginnen zich zeer
ongelukkig over u en mij uit te laten, en ik voor mij
heb geen reden om dit te dulden. Wees nu eindelijk
zoo goed mij bepaald te zeggen, wanneer gij met den
bouw der school denkt te beginnen, opdat ik uw besluit openlijk kan bekend maken." y Als het mij gelegen komt," was zijn kortaf gegeven antwoord. Beleefd
ging ik voort met te zeggen : ,Dit uw antwoord spijt
mij zeer, want mijn eer is er in betrokken, daar ik
tot hiertoe altijd gepoogd heb uwe handelwijze te verdedigen."
,,Wat geef ik om uw eer en om al het gebabbel
van .uw volk," voegde hij er nu hooghartig bij. "Denkt
gij, dat ik hier gekomen ben om mij door negers de
wet te laten voorschrijven."
,,Wanneer het," hernam ik, ,uw voornemen- niet is,
om de school te herbouwen, dan behoordet gij de hoeve
te verlaten en ons die zelven te láten beheeren."
Nu zeide hij met hartstochtelijkheid : //Goed, maar
betaal mij dan eerst, wat ik al deze jaren heb besteed,
om de zaak rentegevend te maken en ik zal terstond
heengaan."
Nu vielen mij de schellen van de oogen en doorzag
ik 's mans eigenlijk bedoelen. Ik riep de onzen te zamen en deelde hun mede: ,,dat wij op schandelijke
wijs bedrogen werden, dat wij het niet bouwen der
school zouden moeten blijven aanzien, zoo lang wij niet
weder in het bezit van onzen grond gesteld waren en
dat, als zij mij volmacht geven wilden, ik een rechtsgeleerde over de zaak raadplegen zou." Hierop werd
een algemeene vergadering belegd en gaf men mij
volmacht tot de noodige stappen om recht te verkrijgen.
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Terstond daarop ging ik naar Londen, Canada, en gaf
de zaak aan twee uitstekende rechtsgeleerden, de heeren Wilson en Mc Kenzie in handen. Zij beloofden
mij, dat zij de zaak grondig onderzoeken en dan mij
hun gevoelen kenbaar maken zouden. Na ongeveer drie
maanden berichtten zij mij : dat als ik twee borgen kon
stellen, een kleurling en een blanke, die onbelast eigendom had, en beloofde de kosten te zullen betalen, zij
de zaak aanvaarden wilden." Voorts zeiden zij, dat ik
mij op den achtergrond houden moest en de beide anderen handelend laten optreden. Nog dien eigen avond
vond ik de verlangde personen en stelde mij borg voor
de kosten als maar zij hunne namen leenden. De klacht
kwam nu voor en de tegenpartij werd in beschuldiging
gesteld, dat hij zijne beloften niet vervuld en de zaken
slecht bestuurd had. Een bekwaam rechtsgeleerde van
Toronto trad als verdediger voor hem op en de strijd
ving nu in ernst aan. Ik moest beginnen met twee honderd dollars te betalen, maar dit was slechts een begin,
daar ik steeds had voort te gaan met geld te leenen
en het eene stuk eigendom voor en het andere na te
verpafiden. Zeven jaren lang duurde dit lijden en nog
werd de zaak slechts op die voorwaarde ten onzen gunste beslist, dat wij toestemden in het betalen van den
advokaat der tegenpartij, die op die voorwaarde zou
toegeven en de lang gerekte zaak niet nog langer doen
duren. Toen de zaak zoo ten onzen gunste was uitgewezen, benoemde het Hof eene nieuwe commissie van
beheer, die- macht ontving het land te verkoopen. Deze
verkoop geschiedde en bracht 30,000 dollars op. Van
dit geld werd te Chatham, Canada, de Wilberforce universiteit gesticht, die nu in eigen behoeften voorziet
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en voortdurend door vele honderden bezocht wordt.
Zoo eindigden zeven jaren van slingering en angst,
waarin ik menige les van praktische 'levenswijsheid
leerde.
In den aanvang van onzen strijd had onze tegenpartij
de hoeve verlaten, maar er zijn zoon als zijn vertegenwoordiger op gezet. Een deel van den schoolgrond had
ik in pacht en dit gedurende verscheidene jaren onder
den ploeg gehouden. Zoodra had niet de jonge heer gehoord, dat mijn werkvolk aan het ploegen was, of hij
liet hun zeggen : ,,dat zij van zijn grond • blijven moesten." Ik zeide tot de mijnen: ,,gaat ,er morgen weder
heen en ik zal er met u zijn."
Des anderen daags hervatten mijne lieden hun werk.
Weldra was de jonge man weder daar en gelastte hun
heen te ,gaan. Maar nu trad ik hem in den weg en
zeide : llik heb dit stuk grond van uw vader in pacht
en zoolang hij zich de bezitter van dit goed rekent, heb
ik recht op dezen grond 'en zal mijn recht «handhaven."
Hij antwoordde op zoetsappigen toon : uZoo, zijt gij
het, mijnheer Henson, ik dacht dat gij een man des
gebeds en niet van strijd waart."
Ik hernam: ',Als het noodig is, kan ik vechten ook;
gelijk ik voor Canada deed, toen de nood aan den man
kwam. Ik zal de rechten van anderen eerbiedigen, maar
ook de mijne weten te handhaven." Spoedig was hij
zeer boos, en nu kwam het eerst tot woorden en toen
tot slagen. Ik kon niet helpen, dat zijn hoofd herhaaldelijk in harde aanraking kwam met mijn zwaren wandelstok, terwijl ik de slagen afweerde, die hij mij poogde
toe te brengen, Toen hij zijn bekomst scheen te hebben,
droop hij woedend af met de bedreiging, "dat hij mij
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terstond zou aanklagen." Hierin echter voorkwam ik
hem , want nadat ik mijn beste paard had voorgespan
nen, reed ik, van een gerechtsdienaar verzeld, ijlings
naar den meest nabijzijnden overheidspersoon. Deze gaf
terstond een bevel tot inhechtenisneming van den jongman. Huiswaarts keerende kwamen wij hem tegen, niet
ver van het spoorwegstation. Hij scheen het voornemen
te hebben eerst met zijn vader te willen overleggen
en dan mij een vervolging aandoen. De gerechtsdienaar
sprong van den wagen, tikte hem op den schouder en
verraste hem met het woord : ll ln naam der koningin
zijt gij mijn gevangene wegens aanranding en mishandeling van Josiah Henson op zijn eigen grond."
De overmoedige was niet minder toornig dan verrast,
vooral toen hij zich genoodzaakt zag om dadelijk eene
wandeling van tusschen de vier en vijf uur naar Dresden te maken, om daar voor den rechter te verschijnen. Zijn advokaat bracht door appèl de zaak van de
eene rechtbank naar de andere over, maar zonder nut,
want hij moest al de rechtskosten betalen en mij eene
ruime vergoeding geven. Dit was hem eene goede les,
en hij liet mij verder met rust, daar hij bemerkt had,
dat ik de wetten en gebruiken des lands zeer goed.
kende. Mijn ervaring was voor andere kleurlingen tevens eene les, hoe nuttig het voor hen was, om door
onderzoek zichzelven in staat te stellen, waar dit noodig was, hunue rechten als vrije burgers van Canada,
te verdedigen.
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ZEVEN-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

VERBROKEN AFGODEN.

Wat er van den houtzaagmolen werd. — Hoe de korenmolen in
c'én nacht verdween.

Daar zoovele mijner vrienden belangstelling in de geschiedenis van onzen houtzaagmolen getoond hebben, ben
ik zeker, dat de mededeeling van zijn eindelijk lot deelneming zal vinden. Het kostte veel moeite om reeds
het noodige gereed geld te verkrijgen tot den bouw van
den molen en een groot beleid om de zaak tot voordeel
te beheeren. Bij een goed bestuur, zooals dit in de
eerste jaren plaats vond, zou de onderneming blijvende
winst hebben afgeworpen, want de rivier Sydenham is
een bevaarbaar water en wij konden onzen houtvoorraad langs den waterweg naar Détroit en naar bijna elk
deel van Amerika verzenden.
Ofschoon de school niet herbouwd was, bleef de molen
in huur aan een man, die veertig of vijftig man in
dienst had. Ook werd er flink gewerkt en van tijd tot
tijd duizenden voeten timmerhout naar verschillende havens verscheept. Zoo gingen jaren van voorspoed voorbij,
maar op deze volgde een tijd van verslapping, alleen
veroorzaakt doordien de huurder van den molen minder
13
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acht op zijne zaken begOn te slaan. Eindelijk gebeurde
het, dat hij een zoo grooten voorraad gezaagd hout had,
dat hij er drie schepen mede laadde en die naar eene
ons niet bekend geworden haven verzond. Tegelijk met
deze laatste afzending verdween de man zelf en liet zijn
werkvolk, dat verscheidene weken Mon moest hebben,
in den armoedigsten toestand achter. Hij had hun diets
gemaakt, dat hij in het belang der zaak op reis moest,
ook om elders gelden te ontvangen, zoodat hij hun
achterstand op eens zou kunnen afdoen. De ongelukkigen hadden noch geld noch levensvoorraad, en nadat zij
zoolang gewacht hadden, tot het blijkbaar was, dat zij
op snoode wijs bedrogen waren, koelden zij hunne wraak
en toorn aan den molen en verwoestten hem tot zijne grondslagen toe. Zoo vernielden zij in waanzinnige gramschap
een kostbaar gebonw, welks stichting mij menig bang
uur had gekost en dat, zoolang ik er bestuurder van was,
voor onze nederzetting zooveel voordeel had afgeworpen.
Toen ik de verwoesting zag, had ik een gevoel, alsof
mij een oud en geliefd vriend van het hart was gerukt.
Alhoewel Canada voor voortvluchtige slaven het land
der vrijheid was, bestond toch ook daar zooveel vooroordeel tegen ons ras, dat het dikwijls alle moeite kostte, om
het ons allernoodigste tot levensonderhoud te krijgen.
Zoo bleek het heel wat moeite in te hebben, om ons
koren gemalen te krijgen. Menigmaal had iemand onzer
een uur en verder met een zak graan te loopen, om
een molenaar te vinden, die zijn koren malen wilde, en
meende hij dien gevonden te hebben, dan had hij dikwerf zoolang vergeefs om zijn meel te loopen, dat de
onwil om te helpen alleen in anderen en nog lastiger
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vorm bleek. Deze tegenwerking begon mij eindelijk te
vervelen, en hoewel ik op het oogenblik geen dollar te
missen had, nam ik het besluit tot het stichten van een
eigen molen, opdat de onzen niet langer van gril en willekeur zouden afhankelijk zijn.
Met dit doel aanvaardde ik de reis naar Boston Mass.,
en deelde aan belangstellende vrienden den stand van
zaken mede, en met hunne hulp, die, G-ode zij Aof, mij
nooit heeft verlegen gelaten, verkreeg ik 5000 dollars
(f 12000) en kort daarop hadden wij onzen eigen, met
stoom gedreven molen, die al de onzen in wijden omtrek
hielp en een met den besten uitslag bekroonde onderneming was.
Nadat dit proces begonnen was, had ik geen lust, om
met den jongen man, die het schoolerf te bewaken
had, moeielijkheid te hebben over den molen, dien ik aan
een man, welken ik kende, had verhuurd. Ik besloot dus,
daar hij mijn persoonlijk eigendom was, dien molen
te verkoopen met de bepaling, dat ik - het gebouw verwijderen zou van den schoolgrond, daar ik de plek,
waarop de molen stond, niet in huur had. Een krijgslist was noodig, ten einde dit doel te bereiken. Mijn
schoonzoon was de molenaar en met zijn goedvinden
verborg ik op zekeren Zondagavond laat twintig mannen
in den molen. Nauwelijks had de klok middernacht
geslagen, of wij togen aan het werk en namen alles
voorzichtig uiteen en brachten het op korten afstand
op den openbaren weg. 's Maandagsmorgens te tien
uren was de molen spoorl9os verdwenen en op twaalf
daarvoor gereed gehouden wagens naar Dundee onder
weg. Daar verrees hij spoedig opnieuw en doet voortdurend op uitnemende wijs dienst.
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ACHT-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

HET DIENSTNEMEN VAN BEVRIJDE SLAVEN IN DE
NOORDELIJKE STATEN.

Ik neem de wapens voor mijn vaderland op. —
Burgeroorlog in Amerika. — Met eene gevangenschap van
zeven jaren bedreigd. — Bijzondere redding
uit dit gevaar.

Tijdens den opstand in Canada werd ik tot kapitein
benoemd bij de 2de Essex compagnie der vrijwilligers uit
de kleurlingen. Al kon ik geen geweer behandelen , ik
kon toch het zwaard voeren. Mijn compagnie hield het
fort Mal vern van Kerstmis tot Mei daaraanvolgende
bezet en vermeesterde bij een uitval den schoener Anna.
een schip, dat 300 geweren, twee kanonnen, kruit en
lood en levensmiddelen van de opstandelingen vervoerde.
Dit was een stout en kloekmoedig volbracht feit, dat er
veel toe bijbracht om den opstand te dempen, want
het was den opstandelingen nu gebleken, dat hun alle
voorraad was afgesneden, zoolang fort Anna in onze
handen was. Het mocht hun niet gelukken ons deze
sterkte te ontnemen, en wij bleven daar in garnizoen,
totdat wij door een kolonel van het 44ste regement,
dat uit Engeland overgekomen was, afgelost werden. De
kleurlingen hebben zich bij deze gelegenheid op voor-
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beeldige wijze gewillig getoond, om het land, dat hen
had opgenomen, als vrijwilligers te dienen.
Al spoedig kon ik mijn zwaard weder met de ploegschaar verwisselen. maar krijgsmans denkbeelden werden
opnieuw in ons wakker, toen de burgeroorlog in Amerika
uitbrak, vooral ook daardoor, omdat de kleurlingen van
den beginne een voorgevoel hadden, dat de strijd tot
bevrijding der onzen kon leiden. Had ik een geweer
kunnen dragen, ik had persoonlijk dienst genomen, maar
daar dit niet in mijne macht was, rekende ik het mij tot
plicht om jongeren aan te moedigen tot wat mij een
heiligen oorlog scheen. ik hield hun voor : ,,dat
die jong en kloek waren, in dezen strijd het Noorden
moesten ter zijde staan." Mijn oudste zoon Tom, die
juist in Californië was, nam met mijn goedvinden op
een oorlogschip dienst. Sedert heb ik nooit weder van
hem gehoord, zoodat ik niets anders vermoeden kan,
dan dat ook hij behoorde tot de vele duizenden, die in dezen
vreeselijken oorlog voor de goede zaak het leven lieten.
In algemeene bewoordingen raadde ik de onzen dit
voorbeeld te volgen, en zeide, dat wanneer iemand teekenen wilde, en zoo de premie daarop verdienen, ik voor
hunne gezinnen zorgen zou, totdat zij het geld konden
overzenden. Enkelen gingen, maar bedriegers lagen op
den loer, die, onder den schijn van hulp te bieden, hun
het ontvangen geld zochten te ontstelen. Dit gaf aanleiding, dat ik anderen aanbood, om hen te vergezellen, opdat ook hun gelijke schade niet zou treffen.
Onder dezen was een man, John Alexander genaamd.
Ten zijnen behoeve zond ik vleesch en kleeding aan Zijne
vrouw en kinderen, omdat zij zeer arm waren. Nadat
ik deze hulp had verleend, ontsnapte Alexander niet
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slechts, maar leverde hij gedurende mijn afwezen verraderlijk en leugenachtig de beschuldiging tegen mij in :
dat ik hem en anderen met list bad zoeken te winnen." Plechtig verklaarde hij dit voor de overheid, zoodat mijne vrouw mij een telegram zond met verzoek :
,,om in Boston te blijven, daar ik, als ik mocht terugkeeren, terstond zou worden gevat, en als het bleek,
dat ik de wet op het werven voor een ander land had
overtreden, dit met zeven jaar gevangenis zou moeten
boeten." Eerst scheen het mij wijs te blijven, totdat
de eerste indruk voorbij was. Later evenwel oordeelde
ik, dat, daar ik uit zuivere beginselen en niet tegen de
wet gehandeld had, en ik de kleurlingen geroepen achtte,
om aan den oorlóg als een heiligen krijg deel te nemen,
ik dadelijk terug moest keeren. Ik verklaarde daarom
aan hen, die met mij waren : daar ik niets k waads
deed, wil ik op God vertrouwen, en de uitkomst in geloof verbeiden."
Spoedig daarop was ik in Dresden terug, en kwam
op een uur en op eene wijs, die toonden, dat ik niet
verlegen was, om gezien te worden. Reeds den volgeilden morgen ontving ik het bevel tot inhechtenisneming en verscheen als gedaagde voor de rechtbank. Aanvankelijk scheen mijne kans hier slecht te zullen staan,
daar ik mij niet in het breede verdedigen mocht, noch
ook een advokaat te hulp roepen, terwijl één van de
beide rechters, die de zaak te beslechten hadden, mij
wegens de vroegere schoolzaak als kleurling zeer vijandig was. Hadden de beide heeren het ten aanzien der
wetsuitlegging kunnen eens worden, ik ware zonder de
kans op hoogér beroep to t zeven jaren kerkerstraf veroordeeld. Gelukkig konden zij niet tot overeenstemming
-
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komen, zoodat een derde werd ingeroepen, die na alles
gehoord te hebben, weigerde eene beslissing te geven,
maar raadde om als rijksadvokaat den heer Mc. Lean
van Chattam te raadplegen. Gelukkig was deze met mij
bevriend. Ik had voor zijn grootvader gewerkt, en dat
zoo gedaan, dat ik bij de familie bekend was als een
man van mijn woord, die altijd stipt deed wat hij beloofde. De heer Mc. Lean zeide : sta verbaasd, te
vernemen, dat men deze beschuldigingen tegen den heer
Henson heeft ingebracht. Hij is een man van een gezond oordeel, en die beter dan de meesten van Zijne
stamgenooten met onze wetten en gebruiken bekend is.
Ik ben bijna overtuigd, dat er in deze zaak een of ander niet richtig is. Is, wat John Alexander onder eede
verklaard heeft, waar, dan kan niets Henson van de
zeven jaar gevangenis redden," en nu verzocht hij mij,
van het gebeurde mededeeling te doen.
Ik verhaalde daarop al wat gebeurd was, zoo volledig mogelijk, zonder iets te verzwijgen of te vergoelijken.
Ik erkende, dat ik aan Alexanders vrouw en kinderen
voedsel en kleeding gegeven had, maar dat ik steeds
zoo gehandeld had jegens iederen blanke of kleurling,
die in nood was, terwijl ik niet kon begrijpen, wat dezen man bewoog, om mijne edelmoedigheid met zoo zwarten ondank te vergelden." Ik bemerkte, dat er tegen
mij geen andere aanklacht was dan deze, -en dat de
man mijne weldaad als omkooping had bestempeld.
Daarop nam de heer Mc. Lean het woord en sprak :
die evenals ik, den heer Henson van nabij
kennen, kennen hem als een eerlijk en oprecht Christen. Maar voor wien staat de beschuldiger bekend? Het
is heden Zaterdag, en ik wensch mijn oordeel tot Maan-
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dag op te schorten, en in dien tusschentijd zal het mogelijk zijn, nauwkeuriger na te gaan, hoe hoog wij de
waarheidlievendheid van John Alexander hebben te schatten."
Ik zag niet, hoe ik nog ontkomen zou uit de mazen
van het wettelijk net, dat rondom mij gespreid was, maar
vertrouwde op God en ook nu niet te vergeefs.
Het was mij nu veroorloofd geworden onder borgtocht
naar huis te gaan, en niet lang was ik tehuis, of in
den avond kreeg ik een bezoek van iemand, die zeide :
„Op de rivier is iemand bezig met zijn schuit te laden,
die uit hetzelfde distrikt is, waar vroeger John _Alexander woonde, voor hij hier in Dresden omliep. Deze man
zeide, dat Alexander een dief is, die van een werf linnengoed en andere dingen gestolen heeft en zijn vonnis
ontloopen is."
Terstond liet ik een der rechters, de heer Terrace, die
mij gunstig gezind was, van het gehoorde bericht doen,
en deze zond mij de boodschap, dat hij moeite zou doen,
opdat de aangeduide man als getuige ten mijnen voordeele verschijnen mocht.
Onwillekeurig bleef mijn gezin in angst, dat de man
mocht vertrokken zijn en reeds te ver verwijderd, om nog
tijdig als getuige gehoord te worden, maar naast God
bouwde ik op de rechtschapenheid van den heer Terrace,
die zeker - niets onbeproefd zou laten om mijne onschuld
aan het licht te brengen. Zoo ook gebeurde het, en niet
weinig ontstelde de meineedige, toen hij tegenover zich
den man aanschouwde, die van zijn diefstal wist en nu
oorzaak was, dat niet alleen ik werd vrijgesproken,
maar dat den ander de gevolgen zijner misdaad rechtmatig ten deel vielen.
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NEGEN-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

MIJNE VROEGSTE NEIGING TOT VERSTANDELIJKE
ONTWIKKELING ONDERDRUKT.

De begeerte om te leeren lezen in de knop gestuit. — Bijgeloof. —
Opstand. — De prediking en daarop staande straf. -Negerliederen.

Bliksemstralen schieten uit zwarte wolken, vernuftige
gezegden vonden vaak hun oorsprong in hutten der armoede, en bewijzen van verstand en nadenken worden soms
gegeven door kinderen, die aan allen invloed van boeken
en onderwijs waren vreemd gehouden. Menigmaal is het
mijzelven een raadsel geweest, vanwaar ik genoegzaam
kennis van cijfers gekregen heb, om gedurende 25 jamde opbrengst van vier hoeven op de markten te Washington te verkoopen, waarbij ik èn met groote sommen èn
met breuken te doen had, zonder ooit iets van rekenen
te hebben geleerd? Door mijn ter markt gaan kwam ik
in aanraking met velen van de meest ontwikkelde personen in Washington, want ik stelde er prijs op om aan
eenige aanzienlijke familiën de beste boter te verkoopen
en die zelf aan hunne huizen te brengen. Zij bewezen
mij groote belangstelling, enals ik met hen sprak luisterde ik opmerkzaam naar hunne uitspraak en naar hunne
woordvoeging bij het spreken, waardoor ik een zuiverder
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Engelseh leerde dan door de slaven en zelfs door vele
blanken gesproken werd: Ook deed ik in dezen zelfden
weg vrij wat wetskennis op, door als ik gelegenheid had
naar rechtsgeleerden te luisteren, en ware ik een blanke
knaap geweest, de reehtsgeleerdbeid zou zeker mijne lievelingstudie geworden zijn. Nochtans is de kennis, die
ik al hoorende opzamelde, mij later menigmaal van dienst
geweest in het beschermen van eigene en anderer belangen.
Nooit zal ik mijne eerste pogingen om spellen te leeren
vergeten. Ik was toen zoo wat dertien jaar en bijna had
ik mijn leerlust met het leven bekocht. De scholen voor
blanke kinderen waren doorgaans op verren afstafid van
de plantage en een negerknaap bracht en haalde hen
met den wagen van daar. Zekere negerknaap,. William,
een slaaf van Lewis Belle, was een gevatte knaap, met
helder hoofd, die zich het spellen en lezen had eigen
gemaakt, door opmerkzaam te zijn op zijns meesters
kinderen als hij hen naar school reed. William te hooren
lezen, was mij een prikkel om ook de schoone kunst
machtig te worden, en deze beloofde mij, dat als ik in
Washington een spelboekje kocht, hij mij lezen zou leeren.
Reeds had ik van houtskool inkt gemaakt en eene ganzen
pen zoo gesneden, dat zij op mijns meesters schrijfpen
geleek, en ik maakte daartoe allerlei figuren op stukjes
papier, die ik op de markt had opgeraapt. Reeds had
ik opgemerkt, dat op al onze boter twee letters stonden I. R. en allengs begreep ik, dat deze den naam van
onzen Meester Isaak Riley moesten aanduiden. Deze
letters maakte ik nu met zorg na, zoodat zij de eersten
waren die ik ooit geschreven heb.
Ik overlegde, dat wanneer ik eenige appelen uit den
boomgaard wegnam en die verkocht, ik gemakkelijk de
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stuivers voor een spelboek kon machtig worden. Zoo
ook geschiedde het; maar reeds den volgenden morgen, :
toen ik meesters paard moest aanspannen, werd dit wat
driftig en ontliep mij. Haastig ging ik het achteraan,
maar daardoor viel mijn hoed af en het spelboek op den
grond. Nadat ik het paard had aangespannen, zeide
,,Een spelboek." — ,,Wien
Riley : //Wat is dat ?"
behoort dat ?" — "Mij." — ,,Hoe komt gij daaraan P"
— Ik heb het gekocht, toen wij naar de markt geweest
zijn." •— ,,Voor hoeveel ?" ”Voor vier stuivers." —
p/Wie gaf u dat geld ?" — ll Ik heb eenige appelen uit
onzen boomgaard verkocht." — ,,Uit onzen boomgaard !"
riep hij met drift. — //Ik zal u leeren om voor zulk
een smerig doel appelen te stelen. Geef mij dat boek."
Ik boog mij om het op te rapen, maar toen ik hem zijn
stok zag opheffen, ontweek ik den slag. ll Raap het
boek op," herhaalde hij met een vreeselijken vloek, zoodat ik wel gehoorzamen moest en nu sloeg hij mij met
zijn stok zoo op mijn hoofd en in mijn aangezicht, dat
mijne oogen en geheel mijn hoofd opzwollen en ik eindelijk bewusteloos op den grond lag. Zoo vond mij mijne
arme ,moeder, en het duurde dagen eer ik weder zoo ver
was, dat ik eenig werk doen kon. Toen mijn meester
mij ,smet mijn nog niet half genezen hoofd zag, snauwde
hij mij toe : //Gij, dacht mijnheer te worden, niet waar ?
Weet, dat, als gij ooit weer aan een boek durrt raken,
ik u de hersens insla." Wat mij verwondert is, dat
zijn beulenwerk toen mij nog hersens gelaten had. Tot
aan mijn dood zal ik de litteekens dragen der toen mij
geslagen wonden. Ook heb ik geen boek meer aangeraakt, dan toen ik 42 jaren oud en buiten het land
der slavernij was. Het bekend worden, dat William, de
—
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slaaf van Lewis Bell, mij lezen had willen leeren, maakte
in onze buurt zulk eene opschudding, dat de arme jongen
terstond naar Georgia werd verkocht, want, zeiden zij :
',wij willen niet dat onze negers door dien gemeenen
schurk bedorven worden."
Toen ik ouder en een jongeling was, heb ik menigmaal hoenders of een varken de bosschen ingedreven en
ze daar geslacht, om 's nachts eene versterkende bete
te brengen aan zwakke vrouwen, die den ganschen dag
onder eene heete zon hadden gewerkt en dan van schraal
voedsel nog hare kleinen moesten zogen.
Ik dacht daarbij, dat de slaven evenzeer het eigendom
van hunne meesters waren als de varkens, en dat ik
dus maar met het eene deel van hun goed het andere
in beter staat en in waarde hield. Zoo heb ik ook menigmaal als zulke zwakke vrouwen wieden moesten, haar
gelegenheid tot rusten gegeven, door hun werk te doen,
en gaf dan een luiden schreeuw als ik meester in de verte
zag. Op die wijze heb ik menige vrouw de altijd dreigende zweepslagen bespaard.
Het is iets zonderlings, dat de wet het geen stelen
rekende, als een slaaf voedsel, dat zijn meester toekwam,
had weggenomen. Wanneer hij wegnam, wat aan eene
andere plantage behoorde, dan kreeg hij voor een kip
zestien slagen aan den openbaren geeselpaal, voor een
kalkoen twintig, voor een varken dertig en voor een schaap
negen-en-dertig. Geen verwondering mag het baren, dat
slaven al het voedsel wegnamen, dat zij machtig konden
warden, want terwijl zij bijna zonder rust onder de
zweep moesten werken, werd hun het noodige voedsel
zoo schraal mogelijk toegemeten. Waar slaven wisten te
ontvluchten, hebben zij in den regel evenveel eerbied
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-juicht, kindren in uw Koning Vrij!
Laat aarde en hemel 't hooren,
Dat ge uit uw zondenslavernij
Ten leven zijt herboren.

DERTIGSTE HOOFDSTUK.

MIJN GEZIN EN LAATSTE BEZOEK AAN ENGELAND.

Een nieuw licht gaat over mijn eenzaam tehuis op. — Mijne kinderen. — Mijn laatste bezoek aan Engeland. -- Mijne zending
ten einde gebracht.

Mijn hart en haardstede waren eenzaam en verlaten,
nadat mijne vrouw, de trouwe levensgezellin in het
lijden der slavernij, in mijne vlucht naar en mijne vrijheid in Canada, door den dood van mij weggenomen was.
Gedurende vier jaren scheen het mij, dat geen andere
ooit hare plaats zou kunnen innemen. Eindelijk evenwel
begon ik mij zoo ongelukkig te gevoelen, dat de behoefte
aan een liefhebbende deelgenoote in mijn denken, gevoelen en doen mij besluiten deed, om naar eene tweede
gade om te zien. Veel had ik gereisd, vele vrouwen
ook ontmoet, maar onder die allen kende ik slechts ééne,
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die ik va:-; harte als vrouw -vvenschte. Zij-was weduwe,.
eene getrouwe zondagschoolonderwijzeres en eene moeder
in de kerk, waartoe zij behoorde. Hare opvoeding had
zij aan eene dame van de gemeente der Kwakers te Baltimore te danken gehad, en had daardoor een grondig en
veelzijdig onderwijs genoten. Hare moeder was slavin geweest, maar deze was eene zoo voortreffelijke waschvrouw,
dat zij eerst haar eigen vrijheid en toen die van haar
echtgenoot had kunnen koopen.
Ik reisde naar Boston en bezocht de weduwe herhaaldelijk eer ik genoegzaam moed had om haar ten huwelijk
te vragen. Ik vond in haar eene voortreffelijke vrouw,
en zij heeft door hare liefde en hulp mijn beker van zegeningen doen overvloeien. Zij bracht mij een zoon en.
twee dochters aan, en ik heb nu nog zeven eigen kinderen in leven'. Mijn oudste zoon Tom is in den strijd
voor zijn geboorteland gesneuveld. Mijn tweede zoon Izaak
• was van jongsaan een vlug en vroom kind. Door toedoen
van, mijne vrienden in Engeland is hij te Londen op eene
goede school geweest. Dus zorgvol opgeleid is hij nu.
sedert vijftien jaar predikant bij eene Wesleyaansche gemeente en gehuwd. Mijn derde zoon Josiah is schoenmaker en te Michigan gevestigd, bet gaat hem daar uitstekend ; ook hij is gelukkig gehuwd. Mijn vierde zoon
Pieter is landbouwer en mijne rechterhand in het verzorgen onzer hoeve. Mijne overige kinderen zijn dochters
en' allen gehuwd. Allen hebben goed onderwijs genoten
en eene van haar heeft zich te Oberton als onderwijzeres bekwaamd. Groot is de verandering, die een deugdelijk onderwijs heeft te weeg gebracht in den toestand der
kleurlingen sedert den tijd, dat ik in Canada kwam. Toen
was uren ver geen kleurling in het bezit van Bijbel of
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gezangboek ; niemand hunner kon lezen ; en nu is er
geene hut, waar niet de kinderen in het voorrecht van
goed onderwijs deelen. Zeer veel hebben wij in dit opzicht te danken aan den overleden predikant Hughes,
die gedurende bijna 17 jaren als zendeling onder ons in
Canada werkzaam was. Ik vond in hem een warm en
getrouw vriend. Hij kende en deelde al de moeielijkheden,
die ik met onze school had ; hij wist dat ik ter wille van
die school ten behoeve van het te voeren pr oces al het geld,
dat ik missen kon, gegeven en mijn eigendom met hypotheek had bezwaard. Ook was het op zijn aandringen.
dat ik, hoe hoog bejaard, nog eens Londen bezoeken: zou,
zeker als hij zich hield, dat mijne oude vrienden mij hunne
hulp niet zouden onttrekken, om de geleden schade eenigszins vergoed te zien. Het was voor mij een der droevigste dagen van mijn leven, toen ik drie maanden v66r
mijn afreizen aan zijn sterfbed geroepen werd. In zijn
aatste jaarverslag aan de vereeniging, waarvoor hij arbeidde, had hij nog kunnen schrijven : ,,Josiah Henson (de
Oom Tom van mevr. Stowe), die, zooals bekend is nabij
Dresden woont, zal binnen kort naar Londen gaan.
Zijn doel met die reis op zijn hoogen leeftijd is, of hij
zijne bezittingen niet zou kunnen bevrijd zien van eene
hypotheek, die daarop rust, ten gevolge van een langdurig proces voor de school te Dawn gevoerd. De heer
Henson heeft al die kosten alleen gedragen, en toen de
zaak gunstig was afgeloopen, bleek het, dat de door het
gerechtshof aangestelde bewindvoerders over de zaak de
macht misten om de uitgeschoten gelden terug te betalen.
De verkochte grond te Dawn heeft 30000 doll. opgebracht en grootendeels daarvan is de Wilberforce universiteit gesticht. Deze inrichting van hooger en lager
‘

-
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onderwijs is nu in volle werking en zal, blijft zij met
wijsheid bestuurd worden, een grooten zegen voor de
kleurlingen in Canada blijven. Daar de heer Henson
8 7 jaar is, is eene reis naar Engeland voor hem geen
kleine zaak, maar al is hij niet meer de man, die hij
voor 25 jaren was, nog is hij naar lichaam en geest
een man van groote kracht, en ziende op de offers door
hem gebracht en de schade en al Zijne moeite en zorg
geleden, is het mijn wensch en bede, dat hij in zijn
pogen gelukkig moge slagen."
Getuigschriften in een zelfden geest, maar uitvoeriger
werden mij door verscheidene der meest geachte en inv loedrijkste predikanten en andere mannen van naam
v66r mijn vertrek naar Londen gegeven. Een aandoenlijk °ogenblik was het mij, toen ik op mijn leeftijd Engelands hoofdstad, na een afwezen van 25 jaren, nog eens
mocht weérzien. Vele van mijne oude vrienden en bekenden waren mij in den dood voorgegaan, maar mijne
trouwe helpers, de heeren Samuel Gurley en George Sturge, vond ik gelukkig nog in leven en bereid om mij met al
bun invloed ter zijde te staan. Reeds terstond vingen
zij aan met een fonds ten mijnen behoeve te vormen,
waartoe zij ieder met de aanzienlijke som van ,C 50 het
voorbeeld gaven. En dit voorbeeld heeft zulk een navolging gevonden, dat de heer Sturge reeds spoedig mij de
verzekering kon schenken, dat ik met verruimd hart naar
Canada zou wederkeeren. Behalve voor deze zoo aanzienlijke geldelijke hulp heb ik nog God te danken voor
de ontelbare bewijzen van achting en deelneming mij van
alle zijden ten deel gevallen en dat ik, in spijt van mijnen
hoogen leeftijd en de onwillekeurige vermoeienissen, nog
op meer dan dertig verschillende plaatsen en soms bij
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herhaling het Evangelie heb kunnen verkondigen. Hem,
die naar zijn wonderbaren raad mij uit het diensthui
uitleidde en mij zegende en tot een zegen stelde, den
God mijns levens in Christus Jezus, mijnen Heer en Zaligmaker, zij oor al die wonderbare uitkomsten tot in
eeuwigheid dank en eere.

NASCHRIFT.

HET BEZOEK VAN OOM TOM EN DE HEER JOHN LOBB
BIJ HARE MAJESTEIT DE' KONINGIN.

Dit bezoek had plaats op 5 Maart dezes jaars. Oom
Tom kwam te één uur op het kasteel Windsor en
werd met zijne vrouw en den heer John Lobb door Sir
T. M. Biddulph aan de Koningin voorgesteld. Ten drie
uur verscheen de Koningin, vergezeld van Prins Leopold
en Princes Beatrice. Hare Majesteit betuigde haar bijzonder welgevallen in dit bezoek en haar genoegen van
te zien, dat de bijna 8 Ojarige grijsaard (geb. 15 Juni
1789) er voor zijn leeftijd nog zoo krachtig en opgewekt uitzag. Voorts deelde de Koningin mede, dat zij
sedert lang met zijne merkwaardige geschiedenis bek end
was, en bood hem nu eene photografie in fraaie lijst,
geteekend ”Victoria 1877" als aandenken aan.
De heer Henson bracht nu aan de vorstin zij nen
dank, zoo voor zich zelven, wegens de bijzondere eer
hem heden bewezen, als in naam van zijne broederen
kleurlingen in Canada en de overige deelen van Harer

