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Door Henk Jongsma

Slavernij
Opdracht 1
1
2
3
4

bij gevechten en plundertochten
Een slaaf heeft geen rechten; hij heeft alleen de plicht zich kapot te werken.
ruw; zonder verzorging
Zelfs de priester accepteert slavernij, hij heeft ook geen medelijden.

Opdracht 2
1
2
3
4
5
6

De ommegang
bij de avonturenromans
in 2000
Het oog van de basilisk
met De ommegang
Het fluwelen labyrint

Opdracht 3
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2
3
4
5
6
7

8

9

Lou Lichtveld
in Suriname
1) muziek
2) film
voor zijn studie van de talen van Suriname
Minister van onderwijs.
1) Hij was actief tegen Franco in de Spaanse burgeroorlog.
2) Hij was actief in het verzet tegen de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog.
Bijvoorbeeld:
1) Mijn aap schreit
2) Zuid-Zuid-West
3) De laaiende stilte
Het zijn onderwerpen die pas echt in de belangstelling kwamen nadat Suriname
(en andere gebieden) zelfstandig waren geworden en geen kolonie van Nederland
meer waren.
in 2009

Opdracht 4
Opdracht 5
Wees kritisch op elkaar, maar ook op jezelf. En als je er niet uitkomt, is er altijd de
docent die je kunt raadplegen.
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Opdracht 6
1
2
3

4
5
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in Suriname
in Amsterdam Zuidoost
a
eigenlijk voor de vrijheid van iedereen
b
Hij was actief in het verzet tegen de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog;
hij stierf in een concentratiekamp.
c
Een activist is iemand die zich met daden verzet tegen wat hij ziet als
misstanden en daartoe ook anderen oproept. De Kom probeerde in
Paramaribo allerlei mensen te helpen en protesteerde in woord en daad.
d
Ja, De Kom werd vanuit Suriname naar Nederland verbannen.
Hij overleed op 24 april 1945 in een buitenkamp van concentratiekamp
Neuengamme, Sandbostel bij Bremervörde in Duitsland.
De schrijver kwam uit een verdachte (communistische) hoek, de inhoud was
controversieel en de uitgever die uiteindelijk werd gevonden, had ook bezwaren
tegen de stijl en liet in elk geval een deel van het boek omwerken.
Ja, hij deed veel, hielp veel, was op veel terreinen actief.
1) zijn activiteiten in de linkse politiek in Nederland
2) zijn rol in het verzet tegen de Duitsers

Opdracht 7
Opdracht 8
Wees weer kritisch voor jezelf en voor anderen. En denk eraan: die docent is er niet voor
niets.
Opdracht 9
1
2
3

1) met film
2) met muziek
in Het getij en in De Vrije Bladen
de naam Frederik Chasalle

Opdracht 10
Opdracht 11
Wees weer niet te snel tevreden, jullie moeten het wel echt eens zijn.
Opdracht 12
Opdracht 13
Je hoeft het deze keer niet altijd samen eens te zijn, maar je moet je keuzes wel aan
anderen duidelijk kunnen maken.

© THIEMEMEULENHOFF, 2018/2019

2

Lesbrief literatuur ‘Slavernij’

uitwerkingen

maart 2019

Opdracht 14
1
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7

Haar broer werkte daar op een plantage.
Het land, in brieven
een roman die volledig bestaat uit brieven; dat kan op twee manieren:
1) Een persoon schrijft (uitvoerige) brieven aan een of meer vrienden
2) Een groep(je) personen schrijft elkaar brieven
Het ging vooral om de gevoelens en die kwamen vooral voort uit het leven met en
in de natuur, en uit de godsdienst.
Sara Burgerhart
Er waren in die tijd twee partijen, de patriotten en de prinsgezinden. Toen
stadhouder Willem V de patriotten hun macht ging ontnemen, vertrokken ze, zoals
veel patriotten, naar het buitenland.
Dat is literatuur waarin politieke en maatschappelijke kwesties een grote rol
spelen. Meestal neemt de schrijver een duidelijk standpunt in.

Opdracht 15
Opdracht 16
Opdracht 17
Zorg ervoor dat de meningen, die best kunnen verschillen, wel duidelijk zijn voor alle
leden van de groep.
Opdracht 18
Opdracht 19
-
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