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.

