Vlucht niet.
Als ze je pakken…
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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.
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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.
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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.

