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1
> Joanna was eigendom van iemand in 

Amsterdam. Omdat Johnny in slavernij was 
geboren, werd hij eigendom van diezelfde 
eigenaar. Stedman was wel de vader van 
Johnny, maar moest hem toch vrijkopen.

2
> A) Joanna werd gezelschapsdame bij  

mevrouw Godefroy op plantage Alkmaar  
en zou vrij zijn als deze dame stierf.

> B) Nee, Joanna is waarschijnlijk vergiftigd 
toen mevrouw Godefroy nog leefde.

> C) Na Joanna’s dood haalde Stedman 
Johnny naar Engeland waar Stedman 
samenwoonde met een Nederlandse vrouw. 
Johnny ging in dienst bij de Britse Marine en 
verdronk toen hij 17 jaar was. 

havo/vwo

2
> A) Denk bijvoorbeeld aan Jan Pieterszoon 

Coen, generaal Van Heutz, Malcolm X, 
Winnie Mandela, Paul Kruger en dominee 
Paisley. Of google op omstreden historische 
helden

3
> Daisy Bates kwam met succes in opstand 

tegen de segregatie op de Central High 
School in Little Rock, Arkansas, waar zij 
niet op mocht omdat die school alleen voor 
witten was. (1957).

> Rosa Parks weigerde haar zitplaats voorin 
de bus af te staan aan een witte en achterin 
te gaan zitten. Ze moest de cel in. Haar actie 
leidde tot de Bus Boycott in Montgomery, 
Alabama, (1955-1956). Martin Luther King 
Jr. werd de belangrijkste leider van de bus 
boycot.

 > In Greensboro, North Carolina, gingen vier 
zwarte studenten in 1960 uit protest zitten 
in een lunchgelegenheid die alleen voor 
witten bedoeld was. Duizenden studenten in 
andere steden namen hun vreedzame actie 
over.

> De mars op Washington: Op 28 augustus 
1963 demonstreerde een interraciale groep 
van meer dan 200.000 mensen vreedzaam. 
Zij eisten gelijke rechten voor alle burgers. 
Martin Luther King Jr. hield daar zijn 
toespraak: ‘I have a dream’, waarin hij zijn 
geloof uitsprak dat ooit alle mensen broe-
ders zouden zijn. 

> Maya Angelou was schrijfster en Civil Right 
activiste. In de jaren ’60 werkte ze onder-
meer samen met Malcolm X. 

> In 1964 werd de Civil Rights Act van kracht, 
die volledig stemrecht garandeerde en 
discriminatie in restaurants, theaters en 
andere openbare ruimten onwettig maakte. 
Ook desegregatie van scholen werd aanbe-
volen.


