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.

