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Slavernij en vrijheidsstrijd.

Lees het verhaal over master Roelof en slaaf Tomboy (deel 1).
Kijk, een schip uit Amerika,
Amerika is een nu een vrij land.

Zie jij de blanke jongen? Hij heet Roelof.

Zie jij de zwarte jongen? Hij heet Tomboy.

Roelof is de zoon van de gouverneur.

Tomboy is een slaaf.

Dat is de baas van het eiland.

Tomboy moet altijd doen wat Roelof zegt.

Het eiland heet Sint Eustatius.

Het eiland is van Nederland, het jaar =1776.

Wat denken de jongens? Trek een lijn naar het denk-wolkje.
Het is niet eerlijk, mijn familie is slaaf.

Mijn vader is de baas, dus ik ben ook de baas
Waarom zijn zwarte mensen niet vrij?

Vragenblok 1: Zet een X voor het juiste antwoord.
1. Van welk jaar is dit verhaal?

2. Van welk land komt het schip?

Het is een verhaal van nu.

Het schip is van Sint Eustatius.

Het verhaal is uit het jaar 1776.

Het schip komt uit Amerika.

3. Wat is een “gouverneur”?

4. Is Tomboy een vrij kind?

Een gouverneur is de baas van een land.

Ja, een slaaf is vrij.

Een gouverneur is de baas van een slaaf.

Nee, een slaaf mag nooit weg.
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Slavernij en vrijheidsstrijd.

Lees het verhaal over master Roelof en slaaf Tomboy (deel 2).

Dit is het fort van Sint Eustatia?

Tomboy wil ook in het fort.

Zie je Roelof en zijn vader?.

Maar dat mag niet.

Ze praten over het schip.

Een slaaf mag niet in het fort.

Ze praten over het nieuwe land Amerika.

Anders krijgt hij straf, met de zweep.

Vragenblok: schrijf het antwoord.
Op welk eiland staat het fort?

Wie mogen er wel in het fort?

Wie mag niet in het fort?

Waarom mag Tomboy niet in het fort?

Wat denkt Tomboy? Schrijf het op.
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Slavernij en vrijheidsstrijd.

Lees het verhaal over master Roelof en slaaf Tomboy (deel 3).
Dit is het schip uit Amerika.
De gouverneur gaat op het schip.
Roelof gaat ook op het schip, super-leuk!!
Tomboy wil ook op het schip uit Amerika.
Zie je de man op het schip?
Hij schreeuwt naar Tomboy: ga weg jij!!
Hij wil geen slaaf op zijn schip.
Ook in Amerika zijn zwarte mensen niet vrij.

Vragenblok: schrijf het antwoord.
Uit welk nieuw land komt het schip?

Wie klimmen er wel op het schip?

Wie mag niet op het schip?

Waarom mag Tomboy niet op het schip?

Wat denkt Tomboy? Schrijf het op.
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Slavernij en vrijheidsstrijd.

Lees het verhaal over Suriname in het jaar 1667.
Zie jij Nederland? Zie jij Suriname?
Schrijf “Suriname” en “Nederland” in de vakjes.
Vroeger was Nederland de baas in Suriname.
In Suriname is het altijd warm weer.
Er groeit koffie en katoen en suiker.
Nederland haalde alles op met grote schepen.
Is dat wel eerlijk?
Dit is een koffie-plantage in Suriname.
Er staan koffie-planten op het land.
Het land is afgepakt van de indianen.
De slaven doen al het werk. De boer doet niets.

Wat hoort bij Nederland en Suriname? Schrijf de woorden in het juiste vakje.
koud land / warm land / koffie / grote schepen / arme slaven / land afpakken

Nederland

Suriname

1. _______________________

1. _______________________

2. _______________________

2. _______________________

3. _______________________

3. _______________________

Was Nederland eerlijk en goed voor Suriname? Leg uit.
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Slavernij en vrijheidsstrijd.

Lees het verhaal over de slavenhandel.
Zet een 1 in Afrika.
Zet een 2 in Suriname.
Kijk in de legende, wat betekenen de pijlen?

= ____________________________
Vul in:

Nederland / Suriname / Afrika.

1. __________________________ was de baas in Suriname.

2. De Nederlanders haalden slaven uit ____________________________

3. De slaven moesten op de boot naar ________________________________

Dit is een slaven-schip.
De slaven hadden het heel slecht aan boord.
Kijk maar op de plattegrond: prop-vol.

Hoeveel slaven zijn er op dit schip?

10

100

200

meer dan 300

Zet een X voor het juiste antwoord.
Waarom gingen er veel slaven dood tijdens de reis van Afrika naar Suriname?
De slaven waren oud.
De slaven werden ziek want er was veel te weinig plek.
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Slavernij en vrijheidsstrijd.

Lees het verhaal over het leven van de slaven in Suriname.
De slaven hadden een slecht leven.

1

Het werk op de plantage was zwaar en saai.
Als ze vluchten kregen ze straf.

3

… en ze kregen een brand-merk.
Een brandmerk is een stempel van ijzer.

2
4

Het stempel ging eerst in het vuur en dan op
de rug van een slaaf.

Wat zie je op het plaatje? Trek een lijn naar het juiste woord.
1.

vuur-korf

2.

slaaf

3.

brand-merk

4.

slaven-baas

Zet een X voor het juiste antwoord.
Op een brandmerk stonden letters, weet jij waarom?
Dan wist iedereen de naam van de slaaf.
Dan wist iedereen wie de baas van de slaaf was.

Waarom vluchten de slaven niet?
Als ze vluchten hadden ze geen huis.
Als ze vluchten kregen ze een zware straf.

Wat vindt jij van slavernij?
Slecht, want……
Goed, want………………..
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Slavernij en vrijheidsstrijd.

Lees het verhaal over Amerika (deel 1).
Tussen het jaar 1600 en 1700 gingen veel
mensen van Europa naar Amerika.
Zet 1 bij Europa.
Zet 2 bij Amerika.
Er gingen ook veel Nederlands naar Amerika.
De mensen gingen met de boot.
De reis duurde erg lang.
Op het land reisden ze met de huifkar.
Er was nog geen weg, geen trein, geen huis.
Engeland was toen de baas in Amerika.

Lees de zin, schrijf:

in 1700 of nu.
in 1700 of nu

Naar Amerika reis je met het vliegtuig.
In Amerika zijn veel huizen en straten.
De reis naar Amerika duurt wel een paar weken.
In Amerika zijn veel treinen en bussen.
In Amerika kun je in een hotel slapen.

Kleur de huifkar
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Slavernij en vrijheidsstrijd.

Lees het verhaal over Amerika (deel 2).
In het jaar 1700 was Engeland de baas in Amerika.
Maar de mensen in Amerika wilden een vrij land.
Er was oorlog en de Engelse koning verloor.
Engeland was niet meer de baas.
Amerika was een vrij land.
En het standbeeld van de Engelse koning?
……. dat gooiden de Amerikanen omver.
Vul in:

Engeland / Amerika.

1. In 1700 was __________________________ de baas in Amerika.

2. ____________________________ wilde een vrij land zijn.

3. In 1776 won __________________ de oorlog van _______________________

4. Het standbeeld van de koning van ___________________ werd omgegooid.

Teken een nieuw standbeeld voor Amerika.
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Slavernij en vrijheidsstrijd.

Lees het verhaal over herdenken.
Dit is Koning Willem Alexander.
Hij legt een krans bij het monument op de Dam.
Op 4 mei denken we aan de oorlog.
En aan de mensen die dood zijn gegaan.
We willen geen oorlog: vergeet dat nooit.

In Amsterdam staat nog een monument.
Het is een monument voor de slaven.
Als je er naar kijkt, denk je aan de slaven.
Je denkt dan: dat mag nooit meer.
Iedereen moet vrij zijn: vergeet dat nooit.

Zet een X voor het juiste antwoord.
Waar is een monument goed voor?
Een monument is een mooi beeld om naar te kijken.
Een monument helpt je om vroeger niet te vergeten.

Waarom is er in Amsterdam een monument voor de slaven?
Omdat er vroeger in Nederland ook slaven waren.
Omdat Nederlanders vroeger slaven hadden, en dat mag nooit weer gebeuren.

Waar denken we in Nederland aan op 4 mei?
Dan denken we aan alle mensen die dood gingen in de oorlog.
Dan vieren we dat er geen oorlog is in Nederland.
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