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Kennistoets
bij de strip Quaco.
Leven in slavernij

ANTWOORDEN

A) De trans-Atlantische
slavenhandel
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1
Zie de kaart.
2
De slaven vormden de ‘lading’ tussen Afrika
en ‘de West’.
3
Zie de kaart, bijvoorbeeld:
Europa: Nederland, Portugal, Verenigd
Koninkrijk (Engeland), Frankrijk, Spanje,
Denemarken.
Afrika: Angola, Goudkust (Ghana), Ivoorkust, Benin.
Koloniën: Suriname, de zes Antilliaanse
eilanden, Essequibo, Demerary, Berbice.
4
Bij pijl A: stoffen, buskruit, sterke drank,
wapens, kauri schelpen en kralen, metaal.
Bij pijl C: zout, cacao, koffie, tabak, katoen
en rietsuiker.
5
Ongeveer 12 miljoen.
6
A) West-Indische Compagnie.
B) Middelburgsche Commercie Compagnie.
7
Ontvoering, verkocht door familie,
als afbetaling van schulden, gevangen
genomen worden bij het overvallen van
een dorp, krijgsgevangen gemaakt in een
oorlog, weggeven als eerbetoon of betaald
als ‘belasting’ aan een ‘hooggeplaatste’ of
koning.
8
A) Een Bijbelverhaal.
B) Ideeën over de verdeling van mensen in
‘rassen’.

B) Slavernij in de koloniën
1
> De 17e, 18e en 19e eeuw.
2
> Brandmerken, een nummer geven, een
andere naam geven, als goederen verhandelen, martelingen: zweepslagen, Spaanse
bok. Families uit elkaar halen, verbod op
het dragen van schoenen, verbod op eigen
geloof en cultuur, aparte wetten voor
slaven.
3
> Weglopen, de bazen bespotten, geen
kinderen krijgen, zelfmoord plegen, in het
geheim de eigen cultuur en godsdienst
doorgeven, het werk saboteren, gereedschap kapot maken, protesteren tegen de
werklast of straffen, plantages aanvallen,
de baas of slaveneigenaar vermoorden,
een opstand organiseren.
4
> A) Boni, Baron, Kwami, Kodjo, Joli Coeur.
> B) Tula, Karpata.
5
> A) Afschaffing van de slavernij.
> B) Vrijheid, gelijkheid en broederschap.
> C) 1795.

C) Na de slavernij
1
> 1863.
2
> A) Sranan Tongo / Surinaams.
> B) Papiamentu / Papiaments.
3
> A) 1 juli.
> B) De ketenen zijn verbroken.
> C) Kwakoe.

