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Quaco
woonde in de stad op
iet werd juist
gekapt.
Zo jongen, help je mee?
het erf van de Kennedy’s.
Of spaar je je spieren?

Tempo mensen.
Geen flauwekul.
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STAP 1:
leven als futuboi.
zochten de Quaco’s
suikermolen.
(Beantwoord vragen 1A en 1B voor jezelf)

tedman, somsa. Ik denk dat Quaco het meest
een slaaf met
zichzelf kon zijn als hij
and in de molen.
e de molen niet
unnen stoppen,
n wij de hand af.
ers sterft hij.

B. Kun je een persoon noemen

Aantallen slaven

a. Olijf had gehoord dat er
slaven in Suriname waren
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groene stip voor iedere 1.000 slaven
en een rode stip voor iedere 1.000 vrije
mensen.

Wat een hitte.

Noem twee
verschillen
tussen
Hier wordt
de suiker
Daarna
het levengekookt.
van slaven
in de stad
die verpakt
en op dewordt
plantages.
en verscheept.
Op deEn
plantages:
soms wordt hier
iemand gestraft.

lijk waren die
bij plantages!
wie Quaco zich thuis voeldeStedman
of
lag te kermen…
s blij dat we terugkeerden
een taak die hij graag deed?
Paramaribo.

we gaan naar
Ik voel mij ziek.

b. Stel: het aantal vrije mensen

Bij het kookhuis zat een man vastgeketend.
was 3.000. Teken in de cirkel een
Kokendhete spetters vielen op zijn huid.

O, ik ben
zo ziek. Ik
ga dood.
In de stad:

Hé jij boi, haal
ananassen.

Gelukkig.
C. Het allerverschrikkelijkst voor
Quaco lijkt mij dat
Ik haalde ananassen,
maar ik haatte
iedereen die mij
commandeerde.
STAP 2:
Zal ik ooit vrij zijn?
Bespreek jullie antwoorden

in het groepje en maak een lijst van
alle antwoorden.
a)
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Op pagina 30 schrijft Quaco:
‘Ik had genoeg van die ellendige plantages.’

a. Welke producten werden verbouwd
op de plantages die Quaco bezocht?
B)

b. Welke ellende zag Quaco op de
plantages? Geef twee voorbeelden.
C)
1:
2:

Mevrouw wil
ananassen.

C. Welke middelen gebruikte de kleine
groep Europeanen om zo’n grote meerderheid te onderdrukken?

