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Over de auteurs

Eric Heuvel (1960) winnaar van de Stripschap-

prijs in 2012, verwierf de meeste bekendheid 

met de strips De ontdekking, De zoektocht 

en De terugkeer. Ineke Mok (1959) is onder-

zoeker. Zij schreef o.a. het lesboek Kind aan 

de ketting en was co-auteur van Jacquelina, 

slavin van plantage Driesveld. 
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Op 2 december 2015 – de internationale dag voor de afschaffing van de slavernij  – om 
20 uur geeft Ineke Mok een lezing over het stripverhaal Quaco – Leven in slavernij in de 
tuinkamer van de kerk van Rozendaal. Tekenaar Eric Heuvel, ook internationaal bekend 
vanwege zijn stripboeken over de Tweede Wereldoorlog, komt signeren. 

De lezing wordt georganiseerd door: de commissie Kunst in de kerk van de protestantse 
gemeente Rozendaal in samenwerking met Boekhandel Jansen & De Feijter, Velp (Gld). 

U kunt zich aanmelden bij scriba@dekerkvanrozendaal.nl. De entreeprijs is € 5.-. 

Quaco – Leven in slavernij (Walburg Pers, 2015) is het eerste grote stripboek over de Nederland-

se slavernijgeschiedenis. Die geschiedenis komt letterlijk in beeld door de ogen van Quaco, een 

Afrikaanse jongen die eind achttiende eeuw werkelijk in slavernij 

leefde. Ineke Mok neemt u mee op haar zoektocht naar Quaco, die 

uiteindelijk ook naar kasteel Rosendael en de kerk leidde. Zij zal 

eveneens haar bevindingen over Anna delen, die lang voor Quaco 

als slavin de oversteek maakte van Suriname naar de Republiek. 

Zij diende bij de familie Brantsen. Deze Anna wordt ook in het 

stripboek genoemd. 

De belangrijkste bronnen voor Quaco’s levensverhaal zijn de 

dagboeken van legerkapitein John Gabriel Stedman (1744-1797) 

en het manuscript van zijn spraakmakende boek Narrative of a 

Five Years Expedition against the Revolted Negroes of Surinam 

(1796). Hierin staat hoe Quaco in 1773 de  persoonlijke slaaf of 

futuboi werd van Stedman. Vier jaar lang is Quaco bij hem. Met 

Stedman trekt Quaco ten strijde tegen de marrons, de mannen 

en vrouwen die aan de slavernij trachten te ontsnappen door 

naar het oerwoud te vluchten.  Tenslotte verlaat Quaco met 

Stedman Suriname. En dan komt kasteel Rosendael in beeld.

Kijk voor meer informatie op www.quaco-stripverhaal.nl 
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