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

