Gedichten van kinderen
over slavernij en vrijheid
Deze gedichten zijn geschreven door leerlingen uit de groepen 8 van de Lidwinaschool,
Amsterdam Watergraafsmeer, tijdens workshops die ik verzorgd heb als schrijver en
literatuurdocent vanuit Stichting Kunsteducatie De Rode Loper op School.
Inspiratiebron voor de gedichten zijn het leven van de verzetshelden Tula (Curaçao)
en Sély (Suriname) en het begrip vrijheid.

Wie waren Tula en Sély?
Tula was een tot slaafgemaakte op het eiland Curaçao. Op 17 augustus 1795 legde hij met
een stuk of 50 mede tot slaafgemaakten het werk neer om vrijheid en gelijkheid te eisen.
Dit werd de grootste slavenopstand in de geschiedenis van de Nederlandse Antillen.
Onder leiding van Tula togen ongeveer 2000 slaven naar de gouverneur om vrijheid te
eisen. Tula moest uiteindelijk vluchten. Hij werd verraden en vervolgens vermoord.
Sély was een gevluchte tot slaafgemaakte in Suriname. Ze zat met andere gevluchte tot
slaafgemaakten en haar kind Patienta in een kamp dat werd ontdekt. Vertegenwoordigers
van het gezag pakten haar het kind af en mishandelden haar in de hoop dat ze haar
medestrijders zou verraden. Dat deed Sély niet en ze werd vermoord.
(bron roman ‘Wij slaven van Suriname’ schrijver Anton de Kom)

Kindslavernij nu
Hoewel slavernij officieel niet meer bestaat in de wereld, zijn er naar schatting 10 miljoen
kinderen in de wereld die leven in een vorm van kindslavernij. Men noemt het een
moderne vorm van kindslavernij. Volgens de internationale verdragen heeft elk kind recht
op kindertijd met onderwijs en spel. Deze kinderen werken onder omstandigheden
waarin werkgevers verregaande controle over hen hebben. Het zijn kinderen die voor
een hongerloon werken en worden weggedaan als ze geen winst meer opleveren.
(Bron: www.slavernijenjij.nl, een site van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis, NiNsee)
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TULA
Ik ben Tula, een slaaf
Ik moet werken maar krijg niets van de winst
Slavernij moet stoppen
Slavernij is een duik in het water zonder adem.
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Gek noemden de slavenmeesters mij toen ik sprak over vrijheid
Toch ging ik door met die te eisen
Een wereld zonder slavernij is een kermis vol lichtjes
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Een wereld zonder slavernij is een kermis vol lichtjes
Gek noemden de slavenmeesters mij toen ik sprak over vrijheid
Toch ging ik door met die te eisen
Een wereld zonder slavernij is een kermis vol lichtjes
Ik zal dood gaan maar ben trots op wat ik heb gedaan
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Tula
Ik ben Tula
Slaaf ben ik op Curaçao
Zo kan ik niet langer leven
Slavernij is rottend fruit onder de zon
Slaaf ben ik op Curaçao
De bazen willen dat wij, slaven, blijven werken
Slavernij is rottend fruit onder de zon
Zonder slavernij zal het parels regenen
De bazen willen dat wij, slaven, blijven werken
Kijk, ze hebben mij te pakken
Zonder slavernij zal het parels regenen
Ik weet dat mijn broeders verder zullen vechten
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Kindslaaf
Ik sluit mijn ogen
de enige manier waarop ik blij kan zijn
Ik sluit mijn ogen
en zie een grasveld met spelende kinderen
Zij zijn vrij
iets waar ik van droom
Ik sluit mijn ogen om me fijn te voelen
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Sély
Ik ben Sély
Ik ben bang want ik kan elk moment gepakt worden
Op weg naar de vrijheid ben ik met mijn kind
Slavernij is een spiegel die breekt als je erin kijkt
Ik ben bang want ik kan elk moment gepakt worden
Toch vlucht ik het oerwoud in
Slavernij is een spiegel die breekt als je erin kijkt
Een wereld zonder slavernij is een wereld met een eeuwige zon
Hier ben ik met mijn kind
De militairen komen eraan
Een wereld zonder slavernij is een wereld met een eeuwige zon
Ze pakken me maar ik weet: dit is niet het einde
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Sély
Ik ben Sély
Ik ben op de vlucht met mijn kind, het oerwoud in
Vrijheid wil ik, waarom zou ik werken voor een ander?
Slavernij is een storm die nooit stopt
Ik ben op de vlucht met mijn kind, het oerwoud in
De slavenmeesters willen geld maar het niet zelf verdienen
Slavernij is een storm die nooit stopt
Een wereld zonder slavernij is een zomer die blijft duren
De slavenmeester willen geld maar het niet zelf verdienen
Ik zie militairen naar ons kamp toekomen
Een wereld zonder slavernij is een zomer die blijft duren
De militairen martelen me, maar mijn medestrijders zal ik niet verraden
Elin
groep 8 Lidwinaschool

Stichting Kunsteducatie De Rode Loper op School

Vrijheid
Vrijheid, dat zou iedereen moeten hebben
Volwassenen, kinderen en dieren
Toch niet iedereen heeft dat
Eigenlijk zou dat wel zo moeten zijn
Vrijheid, dat heeft iedereen nodig
Niemand kan zonder
Net als wij
En toch zijn er plekken waar dat niet zo is
Vrijheid, daar wordt iedereen gelukkig van
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