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Dred Harriet Beecher Stowe Hent PDF Met het schrijven van de anti-slavernij roman Dred (1856) kon Stowe,
die vanwege haar roman Uncle Tom's Cabin (1852) een hoop kritiek was toebedeeld, uit beide hoeken, van

zowel confederaten als abolitionisten, diezelfde kritische stemmen van repliek dienen. Net als in haar
beroemd geworden roman Uncle Tom‘s Cabin behandelt Stowe in Dred het probleem van de slavernij vanuit
het perspectief van de slaaf. Ditmaal zijn de verhalen afkomstig van Nina Gordon, de minnares van een

slaafhouder, en Dred, een zwarte revolutionair. Op deze manier worden tegenstrijdige overtuigingen over ras
en slavernij tegen elkaar gesteld. Als tegenhanger van de passieve christen oom Tom roept Stowe in de figuur
van Dred een personage in het leven dat gedreven wordt door vurige politieke en spirituele idealen. Actief

verzet blijkt een mogelijkheid.

De Amerikaan Harriet Beecher Stowe (1811-1896) was een schrijver en voorstander van het afschaffen van de
slavernij. In haar romans, verhalen en reisboeken behandelde ze sociaalgevoelige thema‘s zoals de slavernij,

waaronder De hut van oom Tom (1852) de beroemdste is.

 

Met het schrijven van de anti-slavernij roman Dred (1856) kon
Stowe, die vanwege haar roman Uncle Tom's Cabin (1852) een hoop
kritiek was toebedeeld, uit beide hoeken, van zowel confederaten als
abolitionisten, diezelfde kritische stemmen van repliek dienen. Net
als in haar beroemd geworden roman Uncle Tom‘s Cabin behandelt
Stowe in Dred het probleem van de slavernij vanuit het perspectief
van de slaaf. Ditmaal zijn de verhalen afkomstig van Nina Gordon,
de minnares van een slaafhouder, en Dred, een zwarte revolutionair.
Op deze manier worden tegenstrijdige overtuigingen over ras en
slavernij tegen elkaar gesteld. Als tegenhanger van de passieve

christen oom Tom roept Stowe in de figuur van Dred een personage
in het leven dat gedreven wordt door vurige politieke en spirituele

idealen. Actief verzet blijkt een mogelijkheid.

De Amerikaan Harriet Beecher Stowe (1811-1896) was een schrijver
en voorstander van het afschaffen van de slavernij. In haar romans,
verhalen en reisboeken behandelde ze sociaalgevoelige thema‘s zoals
de slavernij, waaronder De hut van oom Tom (1852) de beroemdste

is.
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