WERKBLAD 1
bij Kennedy

Naam
Klas

INNERLIJKE STEM
Dit plaatje staat op
pagina 18 van de strip.
Verplaats je in de situatie
en in de personen:
Quaco, Afua, Coffie
en Kennedy. Let ook
op hun houding.
Olijf liet ons achter bij Walter
Kennedy, een bestuurder van
Suriname. Coffie assisteerde
hem bij alles.

Naam?

1

Zeg hem je
naam. Vergeet
masra niet.

Je naam, meisje.

Afua Atta.

Afiba, geen 250
maar 225 gulden
voor een huismeid.
Een mooie korting!
A-F-I-B-A,
genoteerd.

Quaco, masra.
Als ik zeg dat je
AFIBA heet, dan
heet je AFIBA!
Begrepen?!

A. Schrijf bij drie personen
in de gedachtenwolk wat ze
volgens jou denken.

Coffie, laat die
jongen Olijf halen
voor mijn massage.

B. Schrijf in de ster hoe deze drie
personen zich volgens jou voelen
of teken in de ster de emoticon na die
het best bij hun gevoel past.

275 Gulden was hij
waard. En hoe heet zij?
Ik werd de futuboi of lijfknecht van
Kennedy. Coffie leerde mij alles:
schoenen poetsen, parasol dragen,
kooltjes verhitten voor Kennedy’s pijp.

3

2

Brieven bezorgen deed
ik graag. Dan rende
ik gauw naar de rivier
om te zien of er
een slavenschip lag.

Zie ik daar
Kwabena?

Schenk nog een wijn in
en breng deze brief weg.

A. Onderstreep wat volgens jou klopt:

Vul in:

kan zeggen wat

Kennedy heeft een slecht humeur.
Kennedy praat altijd zo tegen slaven.

hij wil, omdat

B.

Afua was de hele dag bij
Hugo John. Pas als hij sliep
Dat denk ik omdat
mocht ze weg.

Slaap lekker,
masra.

Afua en ik sliepen in de hu
die we tante noemden.

Wat ben ik blij dat die kleine
slaapt. Ik kan niet meer.

Verder zingen!
Niet stoppen.

en
moeten zich inhouden, omdat

Slaap maar zacht, het is al nacht,
de maan die houdt voor jou de wacht.

Stil. Morgen is het
weer vroeg dag.

Op zondag volgden wij de Kennedy’s tot de deur van de hervormde
kerk. Op vrijdagavond en zaterdag liepen slaven met hun joodse
eigenaren mee tot de synagoge. Maar wat wij geloofden, moesten we
verborgen houden.

Even gebeurde er
niets. Toen sneed
een vlijmscherpe
pijn door Naam
mijn lijf.

WERKBLAD 2
zweepslagen

Klas Dit soort plantages zie je veel langs
de rivier. Onze oogst is wederom prima!

AAaaUUuuh!!!

Maak die jongen onmiddellijk los. Hij is
veel te jong voor zoveel slaag. Dat weet u!
Coffie, alstublieft…
sla mij
niet.
Weg
jij. Ik doe wat ik wil!

Laat hem stoppen met
gillen.
Voor
ik
het
wist
hadIk word er gek van.
Olijf,
TANTE…
in de strip
Hierrrr,Kijk
jij. Coffie,
hang op
hempagina
aan de 20.
TANTE!
Coffie mij vastgebonden.
tamarindeboom. Vijftien keer!
Waarom doe je mij dit aan?

Masra, ik…

6)
1) Woonhuis directeur
2) Woonhuis blankofficier 7)
8)
3) Slavenhuizen
9)
4) Hospitaal
10)
5) Varkensstal

Komt er nog wat van, of
moet ik het doen? Sla!

Coffie, niet
doen!

1

3

5

Even gebeurde erNog vijf, ga door.
Opeens sprak een van
niets.u mij.
Toen
sneed
Klopt het dat ik een
Excuseert
Ik moet
de vrouwen MacNeal aan.
paar mannen mis?
de een
basya*)
spreken.
vlijmscherpe
Een paar dagen
nam Kennedy
Wat er daarna gebeurde,
weet
Zijn zelater
weggelopen?
pijnkwam
door ik
mijn
Masra, wilt u de
Doorlop
ons mee naar het fort, waar vreselijke
ik niet. In tantes hut
bij. lijf.
waarheid horen?
de koffie
Vier mannen
straffen
werden
uitgedeeld.
Ik
wilde
niet
liegen,
maar…
lood
A. Coffie vraagt aan Quaco:
A. Kennedy’s vrouw roept uit het raam:
Hoe oud was Quaco ongeveer toen

AAaaUUuuh!!!
verdwaald,

‘Waarom doe je me dit aan?’
‘Laat hem stoppen…’
Ik was
Wat denk je dat Quaco terug wil zeggen? DommeIsjongen.
ze het eens met
de mishandeling?

Waar bleef je nou?

Wat gaat er gebeuren?
kijk op bladzijde 2 van de strip)
Coffie, zegt u(Tip:
alstublieft
iets.

tante.

l Ja l nee
Laat hem stoppen met

Quaco was ongeveer

Maak die jongen onmiddellijk los. Hij is
veel te jong voor zoveel slaag. Dat weet u!

gillen. Ik word er gekb.van.
Dat denk ik, omdat

Olijf, TANTE…
TANTE!

*) zwarte voorman.

Masra, ik…

6

4

Doe alvast olie
op zijn borst.
Nog vijf, ga door.

2

niets. Toen sneed
een vlijmscherpe
Domme jongen.
pijn door mijn lijf.

Waar
je nou?af:
Maak de
zin bleef
van Coffie

Ik was
verdwaald,
tante.

Komt er nog wat van, of
:
Later die1 dag.
Sla!
doen?ze
ik hetheeft
Demoet
directeur
alle vier dood
laten
zwepen.
vader later
was eennam
van Kennedy
Een
paarHaar
dagen
hen. De
heeft
ze Quaco
vermoord.
2:
A.directeur
Olijf komt
voor
op.
ons mee
het fort, waar vreselijke
Dat isnaar
de waarheid.
Zij
zegt
dat
het
zwepen
moet
stoppen
straffen werden uitgedeeld.
3:
Eenomdat
feestje is goed voor de
Op de prins!
moraal. En vandaag is de prins
gaat
er gebeuren?
van OranjeWat
jarig.
Proost!
(Tip: kijk in de strip op

Coffie, zegt u alstublieft iets.

20

Maak die jongen onmiddellijk los. Hij is
b. Denk je dat Kennedy Olijf zal straffen
veel te jong voor zoveel slaag. Dat weet u!

omdat zij zich ermee bemoeit?

Weg jij. Ik doe wat ik wil!

Afua gilde het uit van de pijn en tranen
schoten in mijn ogen. Daarna was ik…

Doe alvast olie
op zijn borst.
Nog vijf, ga door.

as

Een paar dagen later nam Kennedy
ons mee naar het fort, waar vreselijke
straffen werden uitgedeeld.

Wat gaat er gebeuren?

In de stad was baljaren
verboden, maar nu trilden
de drums door mij heen,
zoals vroeger thuis…

l Ja l neeQuaco, ga dansen, of hoe heet

Jullie krijgen
het brandmerk
van Kennedy.

dat hier? Baljaren… juist.

Dat denk ik omdat
28

Een brandmerk meer of
minder kan mij niet
schelen. Eens ben ik vrij.

Hoezo?

Ho

Beste mensen. Ik heb
weggestuurd. Pak de drum

bladzijde
17-20 en
28-30)
Ooit bedenk
ik iets.

Masra, ik
AAaaUUuuh!!!

t hem stoppen met
n. Ik word er gek van.

Jullie k

Ja, masra MacNeal,
d
het bran
hadden geklaagd
da
van
Ken
zondagen moesten

In Suriname waren er aparte wetten en
regels voor slaven die
golden meer
voor of
Eenniet
brandmerk
minder
kan mij niet
Europeanen en andere
vrije mensen.
schelen.
ik vrij.
Noem drie regels die
alleenEens
voorben
slaven
Dit is een ernstige zaak.
golden.
Ga allemaal verder met je werk.

schoten in mijn ogen. Daarna was ik…

Wat er daarna gebeurde, weet
ik niet. In tantes hut kwam ik bij.
Even
gebeurde
Ik wilde
niet
liegen,ermaar…

Vertel

Basya? Is
dat waar?

Mama,
zwijgalstublieft…
alstublieft!!
Coffie,
niet. en tranen
Afua gilde het uit vanslademijpijn

Coffie, niet
doen!

jaar.

Weg jij. Ik doe wat ik wil!

Sinds wanneer gelooft u
een slavin?
Voor ik het wist had
Coffie mij vastgebonden.

zijn gestorven
Mama,
nee…zwepen?
masra…
Coffie hem van Kennedy moest

WERKBLAD 3
op het erf

Naam
Klas

tijdmachine
Tegen
Stel je voor: een tijdmachine
brengt je naar het erf in Paramaribo.
Coffie krijgt juist het bevel om Quaco
te slaan. Hoe reageer jij?

zeg ik

want

1. Kies 3 personen
- Vul hun naam in in de tekstballon en schrijf wat jij tegen hen wilt zeggen.
- Je mag ook duidelijk maken dat jij in de 21e eeuw leeft.
2. Verbind de tekstballonnen met een pijl aan de juiste persoon.
3. Schrijf in het vakje eronder welk antwoord je denkt te krijgen.

Ik denk dat

antwoordt:

Voor ik het wist had
Coffie mij vastgebonden.

Hierrrr, jij. Coffie, hang hem aan de
tamarindeboom. Vijftien keer!
Waarom doe je mij dit aan?

Coffie, alstublieft…
sla mij niet.

Masra, ik…

Komt er nog wat van, of
moet ik het doen? Sla!
Even gebeurde er
niets. Toen sneed
een vlijmscherpe
pijn door mijn lijf.

AAaaUUuuh!!!
Olijf, TANTE…
TANTE!

Coffie, niet
doen!

Laat hem stoppen met
gillen. Ik word er gek van.

Weg jij. Ik doe wat ik wil!

Nog vijf, ga door.

Wat Tegen
er daarna gebeurde, weetzeg ik
ik niet. In tantes hut kwam ik bij.
Ik wilde niet liegen, maar…

want

Maak die jongen onmiddellijk los. Hij is
veel te jong voor zoveel slaag. Dat weet u!

Domme jongen.
Waar bleef je nou?

Ik was
verdwaald,
tante.

Tegen

Een paar dagen later nam Kennedy
ons mee naar het fort, waar vreselijke
straffen werden uitgedeeld.

want

Wat gaat er gebeuren?
Coffie, zegt u alstublieft iets.

Ik denk dat
Ik denk dat

Doe alvast olie
op zijn borst.

antwoordt:
Jullie krijgen
het brandmerk
van Kennedy.

antwoordt:

Afua gilde het uit van de pijn en tranen
schoten in mijn ogen. Daarna was ik…

zeg ik

Een brandmerk meer of
minder kan mij niet
schelen. Eens ben ik vrij.

Hoezo?

Loods

Huis directeur

is ging verder. De Warappakreek
weer terug.

WERKBLAD 4
de stad en de plantages

Molen

Werk samen
et 2 of 3
mBotenhuis
klasgenoten

Naam
Klas

Sluis

Rivier

4

Quaco
woonde in de stad op
iet werd juist
gekapt.
Zo jongen, help je mee?
het erf van de Kennedy’s.
Of spaar je je spieren?

Tempo mensen.
Geen flauwekul.

1

STAP 1:
leven als futuboi.
zochten de Quaco’s
suikermolen.
(Beantwoord vragen 1A en 1B voor jezelf)

tedman, somsa. Ik denk dat Quaco het meest
een slaaf met
zichzelf kon zijn als hij
and in de molen.
e de molen niet
unnen stoppen,
n wij de hand af.
ers sterft hij.

B. Kun je een persoon noemen

Aantallen slaven

a. Olijf had gehoord dat er
slaven in Suriname waren

2

groene stip voor iedere 1.000 slaven
en een rode stip voor iedere 1.000 vrije
mensen.

Wat een hitte.

Noem twee
verschillen
tussen
Hier wordt
de suiker
Daarna
het levengekookt.
van slaven
in de stad
die verpakt
en op dewordt
plantages.
en verscheept.
Op deEn
plantages:
soms wordt hier
iemand gestraft.

lijk waren die
bij plantages!
wie Quaco zich thuis voeldeStedman
of
lag te kermen…
s blij dat we terugkeerden
een taak die hij graag deed?
Paramaribo.

we gaan naar
Ik voel mij ziek.

b. Stel: het aantal vrije mensen

Bij het kookhuis zat een man vastgeketend.
was 3.000. Teken in de cirkel een
Kokendhete spetters vielen op zijn huid.

O, ik ben
zo ziek. Ik
ga dood.
In de stad:

Hé jij boi, haal
ananassen.

Gelukkig.
C. Het allerverschrikkelijkst voor
Quaco lijkt mij dat
Ik haalde ananassen,
maar ik haatte
iedereen die mij
commandeerde.
STAP 2:
Zal ik ooit vrij zijn?
Bespreek jullie antwoorden

in het groepje en maak een lijst van
alle antwoorden.
a)

3

Op pagina 30 schrijft Quaco:
‘Ik had genoeg van die ellendige plantages.’

a. Welke producten werden verbouwd
op de plantages die Quaco bezocht?
B)

b. Welke ellende zag Quaco op de
plantages? Geef twee voorbeelden.
C)
1:
2:

Mevrouw wil
ananassen.

C. Welke middelen gebruikte de kleine
groep Europeanen om zo’n grote meerderheid te onderdrukken?

Boni!

WERKBLAD 5
de strijd tegen Boni

Naam
Klas

tijdmachine

Odi Quaco!
We vertrokken naar de rivier de Cottica.

deze amulet
beschermen.

n
ziek.

achter.

We roeien ze uit! We roeien ze uit!

1

Eenstaat
paaropdagen
later.
Dit plaatje
pagina
32.
Verplaats jezelf in de situatie
van Quaco.

Quaco, boi,
schenk nog
eens in!

5

A. De Redi Musu waren mannen van
Afrikaanse afkomst die vrijwillig
meevochten tegen weggelopen slaven.
Wat was hun beloning?

We controleren de rivieren en kreken.
Als Boni oversteekt, is hij voor ons!

A. Wat zou Quaco volgens jou willen
zeggen tegen de militairen?

Er is geen behoorlijk
Hou op met klagen
B.eten
Waarom
hij dat niet, denk
je? mijn
meer,doet
kapitein.
en maak
hangmat vast.

is
een?

3

a. Wat zou jij, als de persoon die jij nu
bent en met wat je nu weet, willen
zeggen tegen de militairen?
Ook Stedman had honger
en toen het eindelijk droog
was, schoot hij een aap uit
de boom.

B. Wat zou je willen zeggen als iemand
aan jou vertelde dat hij zich wil aansluiten
bij de Redi Musu?
Kies:

l Groot gelijk, want

Kap wel zijn

B. Wathanden
zou je tegen
Quaco willen
eraf, want

zeggen?die lust ik niet.

2

a. Wat zou jij willen doen als je in de
positie van Quaco was?

Hij wordt nog betaald. Wij slaven
krijgen alleen een half rantsoen.

b. Wat zou het je opleveren?

4

Wat zou jij willen doen om iets aan de
situatie te veranderen?

l Niet doen, want

WERKBLAD 6
De keuze van Afua

Naam
Klas

Werk
samen met een
klasgenoot

Dialoog SCHRIJVEN
Op pagina 58 zegt Afua dat ze kiest
voor haar eigen vrijheid en die van haar
kind. Ze wil niet dat Quaco met haar
mee gaat. Quaco twijfelt.

Bedenk samen met een klasgenoot een
gesprek waarin Afua aan Quaco uitlegt
waarom zij alleen met haar kind wil
vluchten. Quaco noemt enkele bezwaren
maar legt zich uiteindelijk neer bij Afua’s
besluit. Laat beiden minstens vier keer
aan het woord komen.
Vraag aan je leraar of jullie je gesprek
als een rollenspel voor de klas op mogen
voeren.

Afua
Quaco
Afua
Quaco
Afua
Quaco
Afua
Quaco
Afua
Quaco
Afua
Quaco

Ik vlucht naar het bos met mijn kind.

WERKBLAD 7
het dilemma van joanna

Naam
Klas

Werk
samen met een
klasgenoot

Dialoog SCHRIJVEN
John Stedman kwam naar Suriname
om tegen de weggelopen slaven te
vechten. Hij gaat samenwonen met
Joanna. Na een paar jaar moet Stedman
terug naar Nederland. Hij vraagt aan
Joanna om met hem mee te gaan,
samen met hun zoon Johny.
Joanna twijfelt. Stedman probeert
haar over te halen door haar bezwaren
tegen te spreken.

Schrijf samen een gesprek op zoals je
denkt dat het gegaan zal zijn. Laat beiden
minstens drie keer iets zeggen.
Verwerk in je gesprek dat Joanna en
Johnny eigendom zijn van iemand anders.
Stedman zal hen eerst moeten vrijkopen.
Vraag aan je leraar of jullie je gesprek
als een rollenspel voor de klas op mogen
voeren.

Stedman
Joanna
Stedman
Joanna
Stedman
Joanna
Stedman
Joanna
Stedman
Joanna
Stedman
Joanna

Joanna, alsjeblieft, ga met me mee
naar Nederland, ik kan niet leven
zonder jou en Johnny…

WERKBLAD 8
olijf geeft raad

Naam
Klas

Werk
samen met een
klasgenoot

Dialoog SCHRIJVEN
Olijf is als een tante voor Quaco.
Zij geeft hem vaak wijze raad. Als
Quaco hoort dat hij met Stedman mee
moet naar Nederland, is hij in de war.
Olijf vindt dat hij die kans moet grijpen.

Bedenk samen met een klasgenoot een
gesprek waarin Olijf Quaco ervan overtuigt dat hij met Stedman naar Nederland
moet gaan. Laat beiden minstens vier keer
aan het woord komen.
Vraag aan je leraar of jullie je gesprek
als een rollenspel voor de klas op mogen
voeren.

Quaco
Olijf
Quaco
Olijf
Quaco
Olijf
Quaco
Olijf
Quaco
Olijf

Ik wil hier blijven, want

En toen zag ik een enorm stuk vlees!

Masra, ze zijn hier geweest.
Hun voetstappen gaan Kok,
die kant op.
bedankt!
Ze kunnen niet ver zijn. Ik
ruik hun angstzweet al!

WERKBLAD
9
Goed zo!
quaco in deOnderweg
knel?

flessen,
de as van
is nog
Alstublieft,
wij sterven
de warm.
honger.
We zitten ze op de hielen.
Het is omdat je nog
een kind bent, maar
anders… Wegwezen!
Naam

Kwabena Manu, de broer
Kent u mijn jongere Klas
vroeg ik
van Quaco, van de kust van
Kwabena
Ho! Leg dat vlees terug! broer Kwabena?
Guinee,
Akan. wat ziet u er
O, masra
Stedman,
wie?
steeds naar
Fourgeoud gaat je doodslaan!
ellendig uit! Quaco, haal de dokter.
ndere plantages
Ineens zag
ik een
mijn
broer. Niet lang daarna werd Stedman vader
Sinds wanneer
Prachtig
hoor
uw
en gingen we naar
eest!
Kon ikParamaribo.
die sporen
jongen dansende
wegrennen.
is hij hier?
slavinnen!
maar wissen…
Ongelooflijk, boi. Hoe kom Dag
je aan
Wekenlang z
Ja
mevrouw
Kennedy,
Jazeker,
wat
Ik ken
een Kwabena,
Stedman mocht aansterken
Ik moet even
weg,
dat vlees?
Geef
deja,
anderen
ook!u binnen
masra.
Drie
jaar,
ik voor Sted
O
niets,
nou
een
heeft
de
kleine
een
flinke
jongen.
maar
die
is
stokoud
jij past op.
Zie je wat?
in
Paramaribo.
Onderweg
vroeg
Bonimoet
lietGefeliciteerd!
zich
niet anders
zien. Wij
stonden voor
denk ik.
konkoni, een konijn. Johnny al bewonderd?
Quaco
zich
vaak
Kijk uit, een
een andere
vijand:
de moerassen.
ik hij
overal
mijn broer.
voordoen
dan
is. naar
Mmmm, waarkaaiman!
ben ik?

Weer niemand!
Help,
Odi, daar
Rustig
ikKwabena?
zak
weg! nee, Maar dat ik hier terug
Kwabena…
weer! maar, masra. U bent
ben ikbij
zou komen, maakte
uw vriend aan Waterkant.
die ken ik niet. Weken
Quaco!
later vonden wij onder
We keerden terug naar de bossen
veel goed.
Nee.
We hongeren ze uit. We hongeren ze ui
Nee.
leiding
van
kolonel
Fourgeoud
en maakten weer lange marsen.
Kies bij de plaatjes of Quaco
een een
verlaten dorp.
Waarom doe jij niet
rol
speelt
(1)
of
zichzelf
kan
zijn
(5),
door
eens
niet
Ze hebben
mee? Ben jij soms een
Kapitein Stedman, er
hoe zijzelf in die liederen
verrader?
of iets er
tussen
in.en Afua. Ik ga naar
is een slaaf gevlucht.
huis.
roep Jan
Boi,
Boni
is ons weer eens te
worden bespot.
Zet een cirkel om Mijn
het voeten
cijfer dat
jijslim
af geweest. We zullen
zitten
vast.
Maar van mi
Mmm. Prima. Neem die
Hopeloos!
zijn rijstvelden vertrappen.
Afua weet w
het best bij het plaatje vindt passen.
Als Bonivolle
maarkruik maar mee.
et Hugo John
Dat is Jan Mulat,
Hé, kijk
Wat?
ik hebblijft! Niet nu.
uit deO,buurt
eens aan
nieuwe futuboi. Daar
Vrouw Kenneet huis.
zoveel te
1de=zal
Quaco
past
zich
aan
Later die dag.
In Paramaribo
kreeg ikdy vertrekt.
je hemhad
hebben.
Iedereen
commentaar
vertellen.
moest jou
Heeft hij
oie
van
Dat hoop ik niet!
op
2 mijn hoed. Ook Kennedy.
1 Stedman
2
3 een4 cadeau.
5 Ikroepen
Begon zij Wat
noumoest
of
en
mijn baantje
niet achter. WarenGrijp
Ik glijd weg.
ou
MaarLaat
jouw me
haar
haar die
ogentak.
altijd
jij voor dat
En
wat
voor
cadeau!
ene
Jan.
ingepikt?!
Ik verdrink!
was
ik
het?
Ach,
wat
zit ook leuk!
3
zo grappig, zo mooi?
hoedje doen?
Stedman, wat moet mijn boi met
maakt het uit…?
Gaan we trouwens
Geef die
4 zo’n durebijhoed?
Hier, omdat
je zokist
Is tante
Jacob.
Tangi,
masra. Ze komt zo. Ze is even
aanZie
mij.
nog een
gokje wagen?
trouw bent.
je
er niet? Neem zijnWat
voor5over.
brief
heb
je
daar?
spullen
Ik
houd
dit
= Quaco handelt naar zijn hart
Jij zit zeker
die gouden rand?
Nee, natuurli
We moeten verder.
niet
vol…
Een
andere keer,
bij je masra
Ikisloop
Schitterend, niet?
orm stuk
vlees!
Die
voor
Kennedy.
Hij
wil
dat
old
fellow,
ik
moet
op
schoot?
Niets hielp, het bleef
groeien.
Nu
zal
ik
Alstublieft, wij sterven van
deikgek…
honger.
Houd je vast.
voor
terugkom. Goed hè?
weer op patrouille.
vechten voor mijn kind en het zal vrij zijn.
1 dus
2
3
4
5
Heb je B
Ik moest
We hongeren
Het is omdat je nog
Kijk eens aan. Eentje is ontsnapt,
,
Of j
ze uit!
naar
Kennedy!
maar
die
twee
daar
gaan
in
de
boeien.
Vlucht niet. een kind bent, maar
kt!
Uitgeput keerden we terug.
anders… Wegwezen!
Als ze je pakken…
Dag, Coffie, hoe gaat het?
Masra Stedman voelt zich beter
We
en wil met de koets
rijden.
Voor ik het wist hadhongeren
die Jan
Houd
je
chat van me! Wie hebben we
Staat ie mij niet
ze uit!
Wat zeg
mond!
Mulat mijn hoed te pakken.
eboren zeker? Jij bent dus een
fantastisch?
Ga
tante
en
Afua
groeten,
je daar?
er… met een hoedje!! HA HA
Het spijt
dan zorg ik voor de koets.
mij, Boni!
Hij staat
Hier met die
terug!
jou niet.
hoed. GAUW!
odslaan!
Die laarzen
doe ik nooit
Twee gevangenen in
meer aan.
maanden? Onze dod
Au, die bijen
gewonden zijn niet te
klets
mocht aansterken1
2 steken
3 Ik ken
4 een Kwabena,
5
overal!
Het is eenWe
wonder
d
maar die is stokoud
totdat
nog
leven. v
aribo. Onderweg vroeg
*) Ik hou van jou. Kennedy
naar
mijn broer. Tantes drank zal je kracht
n
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Tangi, ga nu.
Afua sch
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Geef Het
die mannen
geven. En neem mijn amulet.
Toe,
43
kan nietwater. Ik kan niet aanzien
ong
Waarom
laten
hoe
Fourgeoud
ze
laat
creperen.
drinkt
u
anders.
ons
niet
met ru
ee,
wat.
Wij
willen
gewo
et.
vrijheid leven. L
Hoe noem jij mij? Zeg dat nog eens
Jij gaat hier
me… laat me
spijt van krijgen.
als je durft. Zoutwater wat?

Noemt u dat dansen,
dat wilde gedoe!
En die liederen! Wat
ben ik blij dat ik dat
taaltje niet versta!

Zegt die naam
jullie iets?
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Grijp hem!

n
sof
het
mentaar
was.
Kennedy.

1

2

3

4

Hopeloos!

5

Later die dag.

ijn boi met
e trouwens
gen?

Wat moest
jij voor dat
hoedje doen?
De man stierf en even later leerde ik
Fourgeoud persoonlijk kennen.

Jij zit zeker
bij je masra
op schoot?

keer,
moet
ouille.

Ze heeft op je gewacht.
Luister, ze zegt iets…

Heb je Afua
gezien? Ach, ze
is zo jong, maar
ze is sterk.
Dat
Houd
je moet jij
mond!ook zijn.

1

2

3

4

Masra, er is
geen water
meer.

Hé jij daar, hoe kom je
aan dat water?

Uit de nieuwe
put, kolonel.

Haal het uit
die nieuwe put.
Laat me los.
Au! Ik stik.

1

2

3

5
Van het rivierwater
hier word je ziek.

4

5
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Zoek zelf nog een plaatje waarop Quaco
volgens jou zichzelf kan zijn, of zich juist
moet aanpassen. Noteer het paginanummer
en het nummer van het
plaatje
of teken het plaatje na.

am is
Willem,
ilt.

Geen
denken
aan.

de
r.

n

naphaan,
mij? Nee,
il ik niet.

Ik kende Vossenburg.
Is hij de eigenaar?

Willem,
schenk
eens bij.

WERKBLAD 10
ik ontvang
herinneringenJazeker,
goede berichten.

Ik had het verbruid
en een paar dagen later.

1

Het is beter dat jij met de baron naar
zijn jachtkasteel in Asten gaat.
Ik zal dat aan Stedman melden en bestel
meteen zijn boek over Suriname.
Quaco heeft veel nare herinneringen.
Maar barones, ik wil niet…
In Nederland komen die terug.
Zwijg en wees blij dat ik je

niet voorgoed
wegstuur!
a. Welke rol speelt
de snaphaan
in
Quaco’s herinnering aan Afrika?

Naam
Klas

Met de baron kwam ik nog wel
op Rosendael, maar ik woonde
voortaan in dit Brabantse kasteel.

3

Zo, we zijn er. Hier
gaan wij lekker jagen.

Quaco kreeg in Suriname ook te maken
met discriminerende regels voor slaven.

2

Ik zal de
paarden
verzorgen.

a. Wat is de overeenkomst tussen de
‘nengre doro’ en de bediendentrap?

a. Een nare herinnering aan de
koffieplantage is:

B. Waarvoor werden geweren in
Suriname gebruikt?

B. Wat is het verschil?

B. Op de suikerplantage zag Quaco
Hoe kon ik uitleggen dat ik ooit
geruild was voor een snaphaan en
een vaatje buskruit?

Wat is er, Willem? Neem een
kom warme koffie met suiker.
Voor mij geen koffie of suiker!

Ik kon geen koffie en suiker meer
serveren, zonder aan de mannen en
vrouwen op de plantages te denken…

Waar zit jij met je gedachten?

C. Quaco was inmiddels feitelijk een vrij
mens. Denk je dat hij zich ook vrij voelde?
Licht je antwoord toe.

Er is niets, baron.

Wat heb je toch?

Die avond pakte ik stiekem papier
van de baron en begon ik te schrijven.
Over hoe het allemaal was gegaan,
sinds mijn ontvoering.
63

D. In Suriname was het slaven verboden
om schoenen te dragen. In Nederland
moet Quaco een uniform dragen met
bijpassende schoenen.
Stel dat Qauco in deze tijd in Nederland
leefde. Welke stijl van kleding zou volgens
jou het best bij hem passen?
Beschrijf zijn favoriete outfit:

ß of maak er een tekening van.

Vlucht niet.
Als ze je pakken…

WERKBLAD 11
vrijheid en onderdrukking

Naam
Klas

Je naam, meisje.

n
g

Afua Atta.

Ik was geen
held. Ik drong
niet aan.

Afiba, geen 250
maar
225 gulden
Latenvoor
we een
huismeid.
samenEen
gaan.
mooie korting!
A-F-I-B-A,
genoteerd.

.

Tantes drank zal je kracht
geven. En neem mijn amulet.

1

Tangi, ga nu.
Het kan niet
anders.

Nee, masra, AFUA ATTA.

Als ik zeg dat je
AFIBA heet, dan
heet je AFIBA!
Begrepen?!
Coffie, laat die
jongen Olijf halen
voor mijn massage.

Wij namen
afscheid alsof het
voorgoed was.

Brieven bezorgen deed
ik graag. Dan rende
ik gauw naar de rivier
maribo
inom te zien of er
slavenschip lag.
Jacob
t een

Men zegt wel dat ontmenselijking een
Quaco,
kenmerk
is van
roep Olijf
voorslavernij. Daar hoort bij dat
de masra.
eigenaren
en slavenhandelaren proberen
iemands identiteit af te nemen.

A. Waarom zouden ze dat doen?

Zie ik daar
Kwabena?
Ze heeft op je gewacht.
Heb je Afua
B. Zoek in de strip drie voorbeelden
Luister, ze zegt iets…
gezien? Ach, ze
zo jong,
maar
van manieren waarop totisslaaf
gemaakten
ze is sterk.
vernederd werden.
Dat moet jij
ook zijn.

ar.

Mmm, nee,
toch niet.

Afua en ik sliepen in de hut van Olijf,
die we tante noemden.
Plots was het alsof
anger naar je broer en bereid je voor op je reis
Wat
ben ik
blij dat die tante
kleine vanuit een
land. Beloof het… toe… uugh…
beloof
het!
slaapt. Ik kan niet meer.
andere wereld sprak.

Slaap lekker,
masra.

Nee, tante, ga nog niet… blijf
alsjeblieft! Ja, ik stop met zoeken.

Stil. Morgen is het
weer vroeg dag.

de deur van de hervormde
slaven met hun joodse
t wij geloofden, moesten we

Wees niet bang. Ik heb het gezien.
Eens ben je vrij. En eens leven ook
onze nakomelingen in vrijheid. Geloof
in je eigen kracht en in die van je
voorouders. Vergeet nooit waar je
vandaan komt. Jij BENT geen slaaf.
Van niemand. Onthoud dat!

Slaap goed, tante.

2

Op haar sterfbed zegt Olijf tegen Quaco:
Vergeet nooit waar je vandaan komt. Jij
BENT geen slaaf, van niemand! Onthoud
dat!
Schrijf in je eigen woorden op
wat Olijf volgens jou bedoelt.

h nee!

WERKBLAD 12
Oké, ja natuurlijk.
de klank
van macht

Naam
Klas

Werk in
een groepje

INNERLIJKE STEM

Wat zeggen de personen in de strip?
Coffie, neem haar mee.
Voor elk bord een slag.

Alstublieft
misi, het ging
per ongeluk.

1

De publieke stem

2

De innerlijke stem

Wat zeggen de betrokkenen hardop?

Wat denken de betrokkenen?

A. De publieke stem
van degene met macht
klinkt zo:

A. De innerlijke stem
van degene met macht
klinkt zo:

B. De publieke stem
van de onderdrukte
klinkt zo:

B. De innerlijke stem
van de onderdrukte
klinkt zo:

Scène 1: beeld deze dialoog uit
in een rollenspel.

Scène 2: Speel het rollenspel nog
een keer, maar nu volgen dezelfde
personen hun innerlijke stem: ze
zeggen wat ze denken.
Pas hun stemgebruik en hun
lichaamshouding aan.

cht.
Coffie.

Tangi masra.
oed, voor deze keer. Afiba, dank
jezelf een plaatje uit de strip
tein StedmanKies
voor voor
zijn goedheid!
waarin iemand macht uitoefent
over een
Ik hoor je niet.
ander.
Overleg in je groepje welkeTANGI
van de
MASRA
STEDMAN.
gekozen situaties jullie gaan uitbeelden.

thuis.

an dat
e rijkelui.
jou.

Het plaatje staat op pagina
De situatie is:

Een blanke had nog nooit met
mij gepraat. Maar hij bedoelde:
Stap
1:
ik praat tégen jou.
Vul de dialogen in onder 1 en 2.
StapHeb
2: ik Joanna niet mooi getekend, mijn
Ik neem
mulattin?
Beeldprachtige
de dialogen
uit in
een haar mee
naar Europa, maar eerst koop ik haar vrij.
rollenspel.
Eh, ja masra.

Tip
Stel een van de groepsleden aan als
regisseur. Deze geeft aanwijzing bij
de houding van de personages en
bij het uitspreken van de teksten.
De regisseur kan ook foto’s maken
van de twee scènes. Later kun je die
printen en de zinnen in een tekstballon bij de personages zetten.

3

Persoon 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . doet of zegt:

Na de slavernij
Stel: jullie personages komen elkaar
weer tegen nadat in 1863 de slavernij is
afgeschaft. Ze zitten toevallig naast elkaar
in de wachtkamer van de dokter. Hoe zou
hun gesprek verlopen?
Bedenk wat de voormalige slaaf of onderdrukte (persoon 1) zal doen of zeggen.
Hoe reageert degene die ‘machtiger’ was
(persoon 2)? Vul hiernaast hun namen in
en bedenk hoe het gesprek kan verlopen.

Persoon 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . doet of zegt:

Persoon 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . doet of zegt:

Persoon 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . doet of zegt:

