
De Jeugdroman Sala en Monk, Ons 
samen gaat over de tweeling Sala en 
Monk. Ze wonen met hun witte moeder op 
het eiland Testerep. Van hun zwarte vader 
herinneren ze zich niets en mama Kat 
praat nooit over hem. Rond hun 13e 
verjaardag ontdekken ze tijdens een 
avontuurlijke speurtocht een foto, adres en 
naam van hem. Ze gaan naar hem op zoek, 
het worden de spannendste dagen ooit. 
Daar wil je als lezer toch bij zijn?!

 
Door de korte hoofdstukken is het een ook
ideaal voorleesboek. Op deze manier 
kunnen alle kinderen kennismaken met 
de bijzonder spannende zoektocht van 
Sala en Monk.

Het verhaal wordt afgewisseld met brieven van Monk. Lees voordat de kinderen het 
boek gaan lezen alvast de eerste brief (blz. 14) voor. Dat zal de nieuwsgierigheid 
zeker opwekken. De brieven zijn namelijk persoonlijk aan de lezer gericht. Lees 
vervolgens de witte tekst op de achterkant en laat zien hoe het boek is opgebouwd: 
vier delen met korte hoofdstukken, veel illustraties en stukken tekst in een ander 
lettertype (brieven van Monk). 

De schrijver van het boek is Neske Beks (1972). Zij is mama van Nigel en heeft een 
hond en een kat. Ze is Vlaamse maar woont in Amsterdam én op het Spaanse 
eiland Mallorca. Ze schrijft boeken, toneelstukken en maakt films. Ze studeerde 
kleinkunst aan de toneelschool, dus ze is van oorsprong ook actrice en zangeres. 
Haar jeugddocumentaire Mookie won prijzen in Mexico en Italië. Wil je meer weten 
over Neske? Lees dan de persoonlijke brief die zij aan de lezers heeft geschreven 
(zie achterin). Hierdoor leer je haar niet alleen beter kennen, je krijgt ook inzicht in 
de elementen die zij uit haar eigen ervaringen heeft gebruikt voor dit verhaal. Sala 
& Monk, Ons samen is namelijk deels gebaseerd op haar eigen leven.

In deze lesbrief vind je 5 lessuggesties met opdrachten voor groep 5 t/m 8 van het 
basisonderwijs die passen in de vakken taal, oriëntatie op jezelf en de wereld en 
kunstzinnige oriëntatie. Je kunt een selectie maken uit de opdrachten, maar het is 
natuurlijk veel leuker om ze allemaal te doen!

Tekeningen: 
Hedy Tjin

Uitgeverij: 
Querido

Auteur 
Sala en Monk: 

Neske Beks
Auteur lesbrief 
Jeanine Cronie

Vormgeving
Sigmar Vriesde



De opdracht ‘Geef je mening’ bestaat uit 2 delen (A en B). Eerst wordt de algemene indruk 
van het boek besproken, daarna wordt dieper ingegaan op de hoofdpersonages Sala en 
Monk. Bij onderdeel A hoort een werkblad, onderdeel B is klassikaal.

Laat de leerlingen na het (voor)lezen eerst 
spontaan reageren. Je kunt dit met de 
groepen 5 en 6 klassikaal doen. De groepen 
7 en 8 vullen hun antwoord in op het werk-
blad, zodat ze hun score na het invullen 
kunnen vergelijken met anderen.
 
Zijn ze het met elkaar eens, of juist 
helemaal niet? Laat de leerlingen, als alles is 
ingevuld, vragen aan elkaar stellen. Bijvoor-
beeld waarom ze dat kruisje hebben gezet 
bij dat ene cijfer of waar ze vooral meeleef-
den met de hoofdpersonen. Alle antwoor-
den zijn goed. Ze hoeven elkaar niet te 
overtuigen. Het gaat vooral om elkaar te 
bevragen en  naar elkaar te luisteren. 

Mogelijke vragen zijn:
-   Welke eigenschappen horen bij Monk en 
welke bij Sala?
(Monk: denker, slim, schrijver, voorzichtig, houdt niet van 
verassingen, observerend, Sala: moedig, doener, speels, 
houdt van geheimen, houdt van tekenen, avontuurlijk.)

-  Welke eigenschap van Sala vindt Monk 
niet zo leuk?
(Dat ze gelijk overal op afstapt, hij is liever wat voorzich-
tiger.)

-  Welke eigenschap van Monk vindt Sala 
niet zo leuk?
(Monk deelt graag zijn kennis en dat vindt Sala 
irritant.)

-    Wat vind jij opvallend aan de eigenschap-
pen die ze niet leuk vinden van elkaar?
(Dat ze die eigenschap zelf niet hebben, maar 
misschien wel zouden willen hebben.)

-   In welk van de twee kinderen vind jij dat 
je het meest van jezelf herkent? 

-  Welk van de twee kinderen zou je het 
liefst willen zijn?

Maak twee kolommen op het bord. Boven 
de ene kolom schrijf je Sala en boven de 
andere Monk. Vat de eigenschappen die 
door de leerlingen worden genoemd het 
liefst in één woord samen en schrijf het 
onder de betreffende naam.

Wat vinden de leerlingen van het 
boek? Vinden ze het eng, grappig of 
misschien wel heel erg spannend? 

Sala en Monk zijn een tweeling, maar 
lijken niet op elkaar. Natuurlijk omdat 
ze een jongen en een meisje zijn, maar 
er zijn veel meer verschillen tussen hen. 
Bespreek dit met de klas. 

Op youtube is een filmpje te vinden 
(zoekterm: introducing Sala en Monk 
Ambassadors) waarin Pippa, Micah 

en Abel, de ambassadeurs van het boek, 
vertellen wat zij van het boek vinden. Je kunt 
dit nadat de leerlingen hun mening hebben 
gegeven laten zien/horen.

De leerlingen motiveren hun antwoord zo 
veel mogelijk met voorbeelden uit het boek. 
Als daar tijd voor is, kunnen leerlingen 
voorbeelden in het boek opzoeken en 
voorlezen.

1

Doel: Leerlingen reflecteren op het 
boek en leren hun mening te verwoorden.

Nodig: Voor iedere leerling een printje 
van het werkblad Geef je mening en een pen.  

Duur: +/- 20 tot 30 minuten (A), +/- 10 tot 15 minuten (B)

Individueel / Klassikaal



1

Geef jouw mening met een cijfer in het schema en 
beantwoord de vragen. Het gaat om jouw mening. 
Iemand anders kan en mag er heel anders over denken dan jij.

Wat vind jij van het boek? 
Vind je het een vrolijk boek, zet dan een kruisje in het eerste hokje onder 1, vind 
je het een verdrietig boek, zet dan een kruisje onder 5. Zit het boek volgens jou 
tussen vrolijk en verdrietig in, zet een kruisje onder 2, 3 of 4, waarbij 2 net iets 
meer vrolijk is en 4 iets meer verdrietig. 3 zit er precies tussenin.  

Vrolijk Verdrietig

Makkelijk Moeilijk

Saai spannend

Ik vind het heel echt ik vnd het een sprookje

Ik vind het herkenbaar Ik vond het vreemd

ik heb er veel van geleerd Ik heb er niets van geleerd

Ik raad het iedereen aan Ik raad het niemand aan

Vul jouw antwoord in op de 
stippellijntjes. 

Alles ingevuld? Vergelijk jouw antwoorden met die van een ander kind. Zijn jullie het met 
elkaar eens of juist helemaal niet? Ga met elkaar in gesprek en vertel waarom je een kruisje 
in dat ene hokje hebt gezet. Stel ook vragen aan de ander en luister naar zijn/haar mening.

Ik vind het stukje over............................................................................heel grappig, 
omdat.................................................................................................................................

Ik vind het stukje over............................................................................heel spannend, 
omdat.................................................................................................................................

Ik vind het stukje over............................................................................heel bijzonder, 
omdat.................................................................................................................................

Mijn lievelingspersonage in het boek is  ............................................................omdat 
..............................................................................................................................................

Was er iets dat je niet begreep in het boek? Vul dat hieronder in: 
 ..............................................................................................................................................
 ..............................................................................................................................................



Sala en Monk trekken zich er niets meer van aan als anderen het raar vinden dat hun 
moeder en oma dierennamen hebben. Heel veel dingen zijn bij hen anders dan bij andere 
kinderen, maar voor hen is dat normaal. ‘Het is maar wat je gewend bent,’ zegt oma Beer.

Veel kinderen voelen zich weleens ‘anders’, vanwege zijn of haar afkomst of huidskleur, 
vanwege een stempel als ADHD of HSP (hoog sensitief persoon), vanwege een beperking, 
omdat je twee vaders hebt of twee moeders of omdat je je biologische ouders niet kent.  
Monk wil soms ontsnappen aan de echte wereld, daarom leest en schrijft hij veel, dat 
noemt hij zelf zijn lees en schrijfgat. Daar voelt hij zich veilig. Het is net als de tussen- 
wereld in het boek, waar alles kan. Sala heeft precies hetzelfde met haar tekenblok. 

Monk schrijft ook brieven. Brievenschrijven kun je zien als een uitgebreid gesprek, zonder 
dat iemand je onderbreekt. Je kunt zelf kiezen tegen wie je praat en ook waarover. Door 
het schrijven van brieven leer je jezelf beter kennen. Je praat over je gevoelens, dromen 
en zorgen. Monk schreef ooit zelfs een brief aan zichzelf en deed hem ook op de post. 

Duur: +/- 30 minuten

Individueel 

Doel: Leerlingen leren zichzelf beter kennen. 

Nodig: Voor elke leerling een printje van het 
briefpapier, envelop, pen en potloden.  

In deze opdracht gaan leerlingen net als 
Monk een brief schrijven aan zichzelf in de 
nabije toekomst. Laat ze in deze brief ook 
nadenken of ze ook zo’n gat hebben waarin 
ze zich veilig voelen, zoals Sala en Monk. Dat 
kan van alles zijn zoals dans, muziek of 
dieren verzorgen. Sommige leerlingen 
zullen direct aan de slag gaan, anderen 
hebben meer houvast nodig.

Mogelijke vragen zijn:
-   Schrijf hoe het nu met je gaat. Wat gaat 
goed en wat gaat minder goed.

   Wat vind je heel fijn/minder leuk om te 
doen?

     Wat zou je wel/niet willen veranderen? 

     Stel jezelf voor in de magische tussen-
wereld waar alles kan en mag. 
 Wat zou je dan voor jezelf wensen?

      Geef enkele tips aan jezelf.

      Maak een mooie tekening bij je brief.  

Vraag na afloop hoe de leerlingen het 
vonden om een brief te schrijven. Hebben 
ze de smaak te pakken? Maak ze er op 
attent dat ze een brief aan Monk kunnen 
schrijven en opsturen. Het emailadres is: 
Monk@neske.nu 

Zorg naast briefpapier ook voor enve-
loppen. Bewaar de brieven tot het 
eind van het schooljaar of zelfs tot het 

eind van groep 8, zodat ze de basisschool 
verlaten met een brief die ze ruime tijd 
geleden aan zichzelf hebben geschreven.





Duur: +/- 20 minuten

Individueel /klassikaal

Doel: Leerlingen leren over rituelen en maken 
kennis met enkele verjaardagsrituelen. 

Nodig: Voor elke leerling een printje van het 
werkblad Jouw Verjaardagsrituelen en een pen.

Sala en Monk zijn jarig op 1 april. Dit jaar worden ze dertien. Er wordt gezongen, taart 
gegeten en ze krijgen cadeautjes, zoals op elke verjaardag. Hun oma Beer geeft nooit 
zomaar een cadeau, maar houdt altijd een verjaardagsceremonie. Daarbij krijgen ze een 
ritueel cadeau. Vorig jaar, op hun twaalfde kregen ze spreuken met toverzand. Op hun 
dertiende ontvangen ze talismans. Dat zijn uitgesneden figuren met magische krachten.

Zonder dat ze het misschien weten, zit het leven van de leerlingen vol met rituelen. 
Rituelen zijn handelingen die betekenis geven aan belangrijke momenten. Ze lijken op 
gewoontes, maar dat zijn het niet. Een verhaaltje lezen voor het slapen gaan kan een 
vaste gewoonte zijn. Maar als je denkt dat je zonder dat verhaaltje niet kunt slapen, wordt 
het een ritueel. Zodra je er betekenis aangeeft, wordt het een belangrijk moment. 

Leg de leerlingen het verschil uit tussen gewoontes en rituelen. Laat ze vervolgens zelfstandig 
het werkblad maken. Bespreek de antwoorden klassikaal en sluit de les af door te vertellen dat 
verjaardagsrituelen niet overal hetzelfde zijn. Elke cultuur, elk geloof en elke groep heeft zijn 
eigen rituelen. Geef voorbeelden uit de onderstaande lijst. Misschien weten de leerlingen nog 
andere voorbeelden te noemen.

Het kan zijn dat bij sommige leerlingen
 weinig of geen aandacht is voor verjaardagen, omdat ze het 
thuis niet belangrijk vinden. Geef deze leerlingen de ruimte 
om te vertellen wat voor rituelen zij wel hebben en op wat 
voor belangrijke momenten die plaatsvinden. 

Oplossing Rebus: 
Ze slaan op een pop of dier 
met snoepjes er in. Weten de 
leerlingen ook hoe zo’n pop 
of dier heet? (Piñata)

Verjaardagen wereldwijd. Wist je dat...
- in China kinderen lange noedels eten om het lange leven van hun grootouders te vieren.
- in Schotland verrassingen worden meegebakken in de taart.
- in Ghana kinderen vaak de naam van de dag van de week krijgen waarop ze geboren zijn.
- in Mexico en de Antillen het hoogtepunt van een kinderfeest het geblinddoekt stuk slaan
  van een Piñata is (pop/beest met snoepjes er in, opgehangen aan het plafond).
- in Ierland kinderen vroeger klappen kregen voor hun verjaardag (evenveel klappen als de
  leeftijd die werd bereikt). Deze waren bedoeld om de boze geesten te verjagen.
- in Suriname vroeger en soms nog steeds cadeautjes pas werden uitgepakt als de visite weg
  is. Om de gever met een klein cadeau en weinig geld niet in verlegenheid te brengen.
- alle Vietnamezen tegelijk jarig zijn. Het is het nieuwjaarsfeest (Tet heet het) en dat is de
  belangrijkste dag van het jaar.
- in Senegal veel mensen niet weten wanneer ze jarig zijn omdat er vaak geen aangifte is  
  gedaan van hun geboorte.



‘Lang zal die leven (3x) in de gloria (3x), hiep hiep hoera!’ Op bijna elke 
verjaardag wordt wel gezongen voor de jarige en worden er cadeautjes 
gegeven. Dit zijn twee voorbeelden van bekende rituelen op verjaardagen. 
Zo zijn er veel meer kleine en grote, oude en nieuwe, aangeleerde of
zelfgemaakte rituelen te bedenken.  

Zou je ook zo’n ritueel cadeau willen hebben zoals Sala en Monk ieder jaar 
van oma Beer krijgen? Leg ook uit waarom wel / niet.

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Rituelen zijn niet echt verrassend. Je weet vaak precies wat er gaat 
gebeuren. Dat klinkt best saai, niet? Waarom zijn rituelen toch belangrijk 
denk je?

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Niet overal in de wereld kennen we dezelfde verjaardagsrituelen. Maak de 
rebus en ontdek wat het hoogtepunt is op een verjaardagsfeest voor kinderen 
in Mexico.

Op je verjaardag kan je je misschien het beste voorstellen hoe het zou zijn als er 
geen rituelen zouden bestaan. Dan word je ’s ochtends wakker, denkt ‘he, ik ben 
vandaag jarig’ en dat was het dan. Geen cadeautjes, geen lied, iets bijzonders.

Als dit echt zo zou zijn, welk verjaardagsritueel zou je dan het meest missen?    

 ......................................................................................(Dit ritueel vind jij dus het belangrijkst)

En welke verjaardagritueel zou je het minst missen?    

.....................................................................................

Welke rituelen heb jij op je verjaardag? Noem er vier

...................................................................            ...................................................................

...................................................................            ...................................................................

Als je zelf een verjaardagsritueel zou mogen bedenken, wat zou dat dan zijn?

..................................................................................................................................................

(+ an)  

(-d) 

(-p)
(-s en k=f) 

(m=d) 
(p=m) 

(d=z en -n)

(-d en n=r) (-k)



Sala en Monk hebben een witte moeder en een zwarte vader. Ze kennen hun vader niet, 
toch worden ze dagelijks met hem geconfronteerd vanwege hun mooie bruine  huids- 
kleur. Vaak wordt hen gevraagd waar ze vandaan komen, of ze geadopteerd zijn en of ze 
het niet koud hebben in de winter. Vragen die te maken hebben met een geschiedenis 
die ze niet kennen, maar wel in hun lijf meedragen. Sala en Monk gaan op zoek naar hun 
vader, omdat ze meer willen weten over hun afkomst. 

Duur: +/- 60 tot 90 minuten

Individueel / Klassikaal

Doel: 
- Leerlingen worden zich meer bewust van hun eigen identiteit.
- leerlingen leren zichzelf te presenteren.
- Leerlingen maken kennis met elkaars kenmerken.

Nodig: Voor elke leerling een printje van het werkblad Wie ben jij? 
en A3 papier (poster), A4 papier (boekje),  stiften, potloden, 
tijdschriften, kranten, foto’s, scharen, lijm en eventueel een 
computer met internet.  

Houd een gesprek over de ontmoeting van Sala 
en Monk met hun vader.

-  Hoe reageerde Sala? 

(Sala is enthousiast en sluit haar vader onmiddellijk in 
haar armen. Ook noemt ze hem direct papa.)

-  En hoe reageerde Monk? 

(Monk is in het begin afstandelijk en kijkt de kat uit de 
boom. Hij is zelfs ietwat onaardig. Monk heeft even tijd 
nodig om alles te verwerken.)

-  Waarom reageren ze zo verschillend? 

(Door hun verschillende eigenschappen.)

-  Wat zijn ze over zichzelf te weten gekomen? 

(Hun vader komt uit Gambia, hij is moslim, avontuur-
lijk net als Sala en komt uit een familie van verhalenver-
tellers, hij verstaat de taal van de dieren net als Monk de 
taal van de vogels verstaat. Een oudtante was een leider 
van het leger van Benin, een vrouw, die geen verlies 
duldde. Ook Monk kan niet tegen zijn verlies.)

Leerlingen maken een identiteitsposter of
identiteitsboek met behulp van de stappen op 
het werkblad. Je kunt zelf voor de leerlingen 
bepalen welke van de twee ze maken of het aan 
de leerlingen zelf overlaten. In beide gevallen 
beantwoorden ze de vraag: Wie ben ik? Als 

-  Zijn er unieke/gemeenschappelijke kenmerken  
    tussen de leerlingen?
-  Wat valt heel erg op van iemands
    poster/boekje?
-  Wat vinden ze verassend op de poster van een          
    ander?
-  Welke had de groep nog niet gezien of 
    verwacht? Hoe komt dat?
-  Zullen de ik posters en boekjes altijd zo blijven        
    of kunnen ze ook veranderen? 
- Vertel als leerkracht ook over je identiteit.   
    Wat heb je gemeenschappelijk met de groep?

Lees als afsluiting de persoonlijke brief van Neske 
voor. Leerlingen leren haar hierdoor niet alleen 
kennen, ze krijgen ook inzicht in de elementen 
die zij uit haar eigen ervaringen heeft gebruikt 
voor dit verhaal. Sala & Monk, Ons samen is 
namelijk gebaseerd op haar eigen leven. 



Denk na over de volgende vragen:
- Hoe ziet mijn familie eruit?
- Waar kom ik vandaan?
- Wat kan ik goed/zijn mijn hobby’s?
- Wie of wat is belangrijk voor mij?
- Wanneer voel ik me echt blij?

Als je een poster over jezelf maakt, plak je 
op een A3 papier afbeeldingen van wat voor 
jou op dit moment belangrijk is. Dat kan 
familie zijn, of geloof, vrienden, etc. Knip 
plaatjes uit tijdschriften die je bij je vindt 
passen of  stukjes tekst. Je kan ook zelf iets 
tekenen. De vragen waar je net over na hebt 
gedacht kunnen je op weg helpen.

Als je een ik-boek maakt doe je hetzelfde als 
voor een poster, alleen maak je er een 
mini-boekje van. Een instructiefilmpje over 
hoe je een boekje moet vouwen kun je op 
Youtube vinden. Deze is van Meester
Sander, zoekwoord: Boek vouwen. Zet op de 
voorkant van het boekje je naam, leeftijd en 
je kan jezelf tekenen. Verder zoek je net 
zoals bij de poster plaatjes die bij je passen 
en die plak je er in. Je kan natuurlijk ook een 
kort verhaaltje schrijven of een gedichtje 
over jezelf.

Presenteer je poster of 
boekje aan de klas. Je juf 
of meester geeft aan hoe 
en wanneer dat gebeurt. 
Luister goed naar de 
andere presentaties, 
want het is de bedoeling 
dat jullie vragen gaan 
stellen over de andere 
posters of het boekjes.

Je identiteit is wie je bent, dat wordt bevestigd door een paspoort of een 
ander officieel document. Maar een identiteit is niet een alleen papiertje, 
het is samengesteld uit vele factoren die per persoon verschillen: waar 
ben je geboren, wie zijn je ouders en waar komen ze vandaan, op welke 
plek ben je opgegroeid en wat heb je allemaal meegemaakt?



Duur: +/- 15 minuten

Klassikaal

Doel: Leerlingen leren over de slavernijgeschiedenis 
en de link met BLM.

Nodig: Voor elke leerling een printje van het 
werkblad Woordzoeker en een pen.

Sala en Monk worden vaak voor Surinaams aangezien, maar dat zijn ze niet. Toch is 
dat niet zo vreemd. In Nederland wonen veel mensen uit Suriname, omdat het tot 
1975 een kolonie van Nederland is geweest. De zwarte bevolking is er ooit komen 
wonen door de slavenhandel. 

In het boek wordt over slavernij verteld. Vanuit Gambia, waar Salomon vandaan 
komt, werden tussen 1550 en 1800 duizenden Afrikanen tot slaaf gemaakt en per 
boot naar Amerika vervoerd. Daar moesten ze gedwongen werken op de plantages, 
een groot stuk landbouwgrond voor het verbouwen bijvoorbeeld tabak, suikerriet of 
koffie. Vooral voor de West-Europese markt. Dit systeem was in die tijd in Europa 
geaccepteerd en er werd grof geld aan verdiend.

Sala en Monk voelen zich verbonden met deze geschiedenis. Wat weten de leerlin-
gen over dit onderwerp? Voer voordat leerlingen de woordzoeker maken en/of de quiz spelen 
kort een gesprek over de slavernijgeschiedenis. Inventariseer wat ze al weten. Laat de leerlingen 
vervolgens de woordenzoeker maker. Houd de introductie met groep 7 en 8 kort, want met hen 
kan je de les afsluiten met de kennisquiz over slavernij. 

Weten de leerlingen bijvoorbeeld dat Nederland één van de landen was die de meeste 
tot slaaf gemaakte mensen uit Afrika ophaalde? Deze verkochten ze aan plantage-
eigenaren in Noord en Zuid-Amerika. En weten ze ook dat tot slaaf gemaakte mensen 
niets mee mochten nemen? Toch waren er dingen die ze bij zich hadden. Liederen, 
gebruiken of rituelen die ze hadden geleerd en verhalen die hen waren verteld, 
konden ze ongezien overal mee naar toe nemen. En dit konden ze doorgeven aan hun 
kinderen en kleinkinderen. Sommige rituelen of gebruiken komen daarom niet alleen 
in West-Afrika voor, maar ook in Brazilië of Jamaica, zoals bijvoorbeeld de gewoonte 
dat kinderen bij geboorte worden genoemd naar de dag van de week waarop ze 
geboren zijn. Ook de verhalen van de ondeugende spin Anansi komen oorspronkelijk 
uit West-Afrika en zijn via de Antillen en Suriname ook in Nederland gekomen.  

Deel de werkbladen met de woordzoeker uit en laat de leerlingen de woorden doorstrepen die ze 
gevonden hebben. Zo blijven de letters over van het woord: Afschaffing. Voor sommige leerlingen 
misschien best een moeilijk woord. Vertel dat aan het eind van de 18e eeuw steeds meer mensen in 
begonnen te zien dat alle mensen gelijk zijn. Land na land schafte de slavernij af. In Suriname 
schaften de Nederlanders de slavernij in 1863 officieel af. Na tien jaar staatstoezicht waren de tot 
slaaf gemaakte mensen pas in 1873 werkelijk vrij. Toch worden veel zwarte mensen vaak nog steeds 
gediscrimineerd of achtergesteld. Daar komt Black Lives Matter (BLM) tegen in opstand. Ook dit 
wordt in het boek genoemd.



Zoek de woorden: 

AFRIKA -  GEVANGEN  -  HANDEL  -  KOLONIE  -   PLANTAGE -   SCHIP  - 
SUIKER -  SURINAME -  TABAK

De woorden uit deze lijst zijn kriskras verstopt in het letterveld. Sommige 
woorden lopen schuin, anderen van rechts naar links in plaats van links naar 
rechts. Streep de woorden door. Alle woorden gevonden? Lees dan de 
overgebleven letters van links naar rechts. Begin met de bovenste regel. 
Knip ze letters uit en plak ze in de juiste volgorde in de vakjes hieronder. 
Wat staat er?

OPLOSSING



(groep 
7 en 8)

De leerlingen spelen ‘Hand omhoog, hand omlaag’ aan de hand van 
vragen over de slavernij en het boek Sala en Monk.

Het Café dat de vader van Sala en Monk heeft heet Kunta Kinteh. Dat was de 
bekendste tot slaaf gemaakte ter wereld.
GOED: Kunta Kinteh werd vanuit Gambia door slavenhandelaren 
verscheept naar Amerika. Daar kreeg hij een andere naam, maar die
weigerde hij aan te nemen. Hij probeerde te ontsnappen. Na de vierde
poging verloor hij als straf de helft van zijn rechtervoet. Er is een boek over 
zijn leven geschreven.
In de 16e eeuw ontstond de driehoekshandel tussen West-Afrika, Noord en
Zuid-Amerika.
FOUT: de driehoekshandel was tussen Europa, West-Afrika en Amerika. 
Vanuit Europa vertrokken schepen met vuurwapens, ijzer en textiel. Daar 
werden in Afrika tot slaaf gemaakten van gekocht. In Amerika werden ze 
vervolgens weer verkocht. Schepen gingen vol met luxe goederen zoals 
rum, suiker, koffie, katoen en tabak naar Europa. Nederland is schatrijk 
geworden door deze handel.
Een tot slaaf gemaakte is “Eigendom” van een ander persoon, mag geen 
eigen keuzes maken, maar krijgt daar wel veel voor betaald.
FOUT: Tot slaaf gemaakte Afrikanen waren inderdaad eigendom van 
iemand anders, hadden niets te zeggen, moesten verplicht werken en 
kregen geen vergoeding. 

Mensen uit West-Afrika en de binnenlanden van Suriname kunnen elkaar 
vaak verstaan, omdat de taal die ze spreken op elkaar lijkt.
GOED: Door de martelingen en slechte leefomstandigheden waren er 
regelmatig opstanden van de tot slaaf gemaakten. Sommigen lukte het 
om te ontsnappen. In Suriname vestigden ze zich in het Surinaamse 
oerwoud. Zij hielden zich vast aan de Afrikaanse taal en tradities. Soms 
worden de binnenlanden van Suriname ook wel het best bewaarde stukje 
Afrika buiten Afrika genoemd.

      Alle leerlingen moeten gaan staan. 

Stap 2    Leg uit dat het gaat om een afvalrace. Bij elke vraag is de keuze 
Goed: hand omhoog, of Fout: hand omlaag. Als een leerling de vraag fout 
beantwoordt, moet hij of zij gaan zitten.

     Als alle vragen zijn gesteld en er staan nog steeds leerlingen, dan 
volgt de schattingsvraag. Wie er het dichtst bij zit heeft gewonnen.



De slavernij vanuit Nederland heeft ongeveer 100 jaar geduurd.
FOUT: ongeveer 200 jaar.

Alleen Europeanen deden aan slavenhandel.
FOUT: ook Afrikanen zelf handelden in mensen. Het waren wel de
Europeanen die ze verscheepten naar Amerika.

Keti Koti betekent verbreek de ketenen.
GOED: Keti Koti is een jaarlijks terugkerende Surinaamse feestdag op 1 juli 
ter viering van de afschaffing van de slavernij in 1863.

Black Lives Matter staat voor: zwarte levens zijn belangrijk.
GOED: alle levens zijn belangrijk, maar zwarte levens worden vaak vergeten. 
In de tijd van de slavernij    waren de levens van zwarte mensen niets waard. 
Nog steeds worden ze vaak gediscrimineerd of achtergesteld. Daar komt 
BLM tegen in opstand.

Schattingsvraag: Hoeveel tot slaaf gemaakte Afrikanen werden er in totaal 
verscheept en verkocht?
12,5 miljoen. Hiervan werden er circa 600.000 door Nederlanders verhandeld.

(groep 
7 en 8)



Had jij dat ook als klein kind? Dat leren lezen en schrijven je niet snel genoeg 
konden gaan. Mijn oma leerde me het alfabet toen ik 3 was. Of was je een kind 
dat meer van tekenen en kleien hield? Ik hield daar ook van, maar was er niet 
zo goed in (vond ik). Nu kleur ik graag buiten de lijntjes. Ik vind het niet meer 
erg dat dat niet perfect is.

Toen ik klein was kende ik mijn papa niet. Ik had wel andere papa’s (een pleeg-
papa, stiefpapa en een soort papa-oom) maar die waren niet allemaal aardig 
en leuk.  Als kind wou ik Joods zijn omdat ik gehoord had dat Joodse kinderen 
slim waren. Ik was best slim - net als Monk - maar ik wilde nog slimmer zijn dan 
gewoon slim. Samen met twee andere kinderen was ik altijd de beste van de 
klas. Dat vond ik heel belangrijk. En ik mocht voor mijn school meedoen aan 
een schrijfwedstrijd. Die won ik niet. Daar had ik flink de pest van in.

Ik zag op tv een Surinaamse familieserie en ik dacht: ik ben Surinaams. Zelf 
woonde ik in Antwerpen. Daar waren niet veel kinderen die er uit zagen zoals 
ik. Er waren in die tijd al helemaal geen boeken met kinderen die op mij leken. 
Alle mensen in de boeken die ik las waren wit. Maar oma gaf me het boek De 
reis rond de wereld in 80 dagen van Jules Verne, waarin de witte man trouwde 
met een bruine mevrouw. Met haar identificeerde ik me - wat wil zeggen: ik 
vond dat ik op haar leek.

Ik schrijf deze brief, zodat je me een beetje leert kennen. Ik heb namelijk veel 
van mijn eigen leven in het verhaal verwerkt. Het schrijven van dit boek maakt 
me gelukkig omdat ik weet dat er veel kinderen zijn met niet makkelijke 
levens. En ook kinderen met makkelijkere levens die graag lezen en nadenken 
over levens die ingewikkelder zijn. Omdat kinderen eigenlijk vaak gedwongen 
zijn mee te flowen met de dingen die volwassenen doen, wou ik een boek schri-
jven dat daarover gaat. Op een manier dat Sala en Monk toch ook hun eigen 
ding kunnen doen.

Liefs en goeds en een dikke brasa van Neske

p.s. 1 Ik ben Vlaams-Senegalees-Gambiaans-Afro-Amerikaans en Inheems 
Amerikaans... maar ik heb me altijd omarmd gevoel door de Surinaamsege-
meenschap in Amsterdam. Ik denk omdat zij net als ik een moksi, een 
mengeling zijn.

p.s. 2 Wil je het echte verhaal weten? Toen ik 9 jaar was en met mijn echte 
mama vanuit Antwerpen naar Amsterdam reisde, om daar voor het eerst 
in mijn leven mijn vader te ontmoeten, werd ik verliefd. Niet op mijn vader, 
maar wel op de stad.  Later toen ik 18 was, reisde ik naar Afrika om mijn 
vader weer te ontmoeten en in Gambia hadden we samen de mooiste dag 
ooit. Vijf jaar later stierf hij.  Ik heb hem dus maar 2 x ontmoet: de eerste 
keer drie dagen, de tweede keer drie weken. Een jaar na de dood van mijn 
vader kreeg ik een zoon die op hem lijkt en zo heb ik het gevoel dat mijn 
vader alsnog in mijn leven is. Via mijn kind.

Jullie zijn ook kinderen van twee mensen, die weer kinderen zijn van vier 
mensen die ieder weer kinderen zijn van acht mensen, die weer kinderen 
zijn van zestien mensen. Die zestien mensen die voor jullie leefden zijn 
jullie betovergrootouders. De kans is zeer klein dat je die zelf persoonlijk 
hebt gekend. Maar de kans dat er delen van jou zijn die op ze lijken, is 
groot. Stel vragen aan je ouders, familie of verzorgers. En als je niets te 
weten komt over wie er voor jou kwamen, op wiens schouders je staat, 
verzin het dan gewoon maar. Teken ze en/of schrijf ze. En het wonder is, dat 
je waarschijnlijk per toeval - maar toeval bestaat niet - heel dicht bij de waar-
heid komen zal..

Door wie is deze lesbrief gemaak? 
Hoi, ik ben Jeanine Cronie en doe niets liever dan kleurrijke verhalen verzinnen voor 
kinderen. Ik ben vooral scenarioschrijver, maar soms maak ik ook lesmateriaal. Toen 
Neske mij vroeg of ik een lesbrief wilde maken bij haar boek, twijfelde ik geen moment. 
Zo’n rijk boek nodigt uit tot vele mogelijkheden om met het verhaal aan de slag te gaan!

En ik heet Sigmar Vriesde. Betrokken bij het maken van het lesmateriaal als grafisch 
vormgever maar daarnaast ben ik ook kunstenaar. Als activist ben ik ook zeer betrokken 
bij onderwerpen als diversiteit, inclusie en participatie. Vandaar dat ik extra leuk dat het 
boek Sala & Monk vanuit perspectief van kinderen aandacht besteed aan dit onderwerp.
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