Authentiek verhaal over slavernijverleden (1789) hertaald
Er zijn maar weinig tot slaaf gemaakten die hun eigen verhaal konden vastleggen. Maar
Olaudah Equiano is een uitzondering. Hij staat bekend als de eerste tot slaaf gemaakte
Afrikaan die een boek schreef over zijn leven. Het werd een van de belangrijkste boeken in
de geschiedenis van de slavernij. Maar inmiddels is het ook een lastig te lezen boek: de
autobiografie werd gepubliceerd in 1789 en in Nederland in 1792. Daarom brengt Uitgeverij
Eenvoudig Communiceren nu een toegankelijke versie naar het beroemde verhaal van
Equiano uit, getiteld Hoe ik mijn vrijheid kocht.
Keti Koti
Vrijdag 1 juli is het een belangrijke dag. Dan is Keti Koti en wordt de afschaffing van de
slavernij gevierd en herdacht. Keti Koti betekent ‘verbroken ketenen’ en verwijst naar de
boeien van de tot slaaf gemaakten, zoals Olaudah Equiano. Naast een viering is Keti Koti ook
een dag van bezinning. We staan stil bij de opoffering die de tot slaaf gemaakten voor de
latere generaties hebben gemaakt. En het is een dag waar we stilstaan bij het belang om
anderen op een gelijkwaardige manier te behandelen.
Hoe ik mijn vrijheid kocht
Hoe ik mijn vrijheid kocht is gebaseerd op het
beroemde verhaal van Olaudah Equiano. Je leest
over Obah en zijn zus Banita. Ze groeien 300 jaar
geleden op, in een dorp in het Afrikaanse land
Benin. Ze hebben een fijne jeugd, maar dan
worden ze ontvoerd en verkocht aan
slavenhandelaren. Ze krijgen ieder een andere
eigenaar. Vanaf dat moment heeft Obah nog
maar een doel: zijn zus Banita vinden. Maar
daarvoor moet hij zichzelf eerst bevrijden…

Olaudah Equiano
Olaudah Equiano is geboren in Essaka, Nigeria. Al op jonge leeftijd werd hij verkocht als tot
slaaf gemaakte aan een kapitein van de Britse marine. Die gaf Equiano een nieuwe naam en
nam hem mee naar Londen, waar Equiano leerde lezen, schrijven en rekenen.
In 1789 publiceerde de voormalig tot slaafgemaakte zijn autobiografie, dat het gruwelijke
verhaal over de slavernij vertelt.
Informatie Hoe ik mijn vrijheid kocht
Naar het verhaal van Olaudah Equiano
Bewerking en vertaling door Ida Schuurman naar The beat of a drum: a story of African
slavery door Stewart Ross.
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Uitgeverij Eenvoudig Communiceren
Voor veel mensen zijn 'gewone' boeken over het slavernijverleden veel te moeilijk. Daarom
maakt uitgeverij Eenvoudig Communiceren er toegankelijke edities van. Zo publiceerden wij
bekende titels als Wij slaven van Suriname, Verhalen van de Spin Anansi en Hoe duur was de
suiker?

