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Lesbrief Krachtbronnen Keti Koti

Elk jaar op 1 juli is het Keti Koti: de Dag der Vrijheden of ook wel ‘Kettingsnijden’ genoemd. Keti 
Koti is van oorsprong een Surinaamse feestdag, die ook wordt gevierd in Nederland en op de  
Nederlandse Antillen. Vanwege het coronavirus is er dit jaar helaas geen grote feestelijke viering, 
zoals dat normaal gesproken het geval is.

Hoe is het feest ontstaan?
In de zeventiende eeuw werden Suriname en de Antillen Nederlandse gekoloniseerd. Deze  
koloniën lagen ver van Nederland vandaan, maar Nederlanders waren er wel de baas. Ze wilden 
met hun koloniën zoveel mogelijk geld verdienen en legden in Suriname en de Antillen plantages 
aan waar ze suikerriet, koffie en katoen verbouwden. Om het zware werk te doen haalden de 
Nederlanders mensen uit Afrika. Deze mensen werden tot slaaf gemaakt. Dat betekent dat ze  
eigendom werden van de plantagehouder. Zo kon je als slaaf niet bepalen waar, met wie of hoe 
je leefde. Slaven moesten hard werken, kregen geen of weinig geld en vaak niet genoeg te eten. 
Ze waren in geen enkel opzicht vrij.
Na 1800 waren steeds meer mensen tegen slavernij, ook in Europa. De Engelsen verboden  
slavenhandel in 1814. Pas op 1 juli 1863 gebeurde dat in Nederland, als een van de laatste landen 
in Europa. De eerste viering van Keti Koti in Nederland was in 1975. Keti Koti betekent: ‘de  
ketting is gesneden’, of zoals ook wel wordt gezegd; ‘de ketenen zijn verbroken’.

Herdenken
Ieder jaar worden op 30 juni, de avond voor Keti Koti, bij verschillende monumenten in  
Nederland de slachtoffers herdacht. Sommige mensen nemen fruit of andere offers mee. Dit 
doen ze om de slachtoffers van de slavernij te eren en te herdenken. Ook vertellen mensen elkaar 
verhalen. Veel vrouwen dragen witte koto’s (wijde jurken met veel lagen, bedacht in de  
slaventijd) en angisa’s (hoofddoeken). Wit is in Suriname en op de Antillen de kleur van rouw.  
Op 1 juli is het feest! 

In de klas aandacht besteden aan Keti Koti
Op school kun je ook heel goed aandacht besteden aan Keti Koti. Ga bijvoorbeeld vanuit een  
levensbeschouwelijke inslag in gesprek over het feest zelf. Wat houdt dit feest in en waarom is 
het zo belangrijk voor Nederland? Wat wordt er gevierd en op welke manier? 
Het is ook een mooie ingang om ‘slavernij’ als thema te behandelen binnen burgerschaps- 
onderwijs. Wat betekent ‘Keti Koti’? Wat waren dat ‘slaven’? Wat was de rol van Nederland in 
slavernij? Wanneer is de slavernij afgeschaft? En zijn er nog steeds vormen van slavernij?
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Lesideeën
We hebben een paar concrete lesideeën voor je, om in de klas aandacht te besteden aan Keti 
Koti. Alle suggesties zijn sowieso geschikt voor groep 5 t/m 8, en met wat aanpassingen meestal 
ook voor de onderbouw:
• Vertel over de achtergrond van het feest (hiervoor kun je de beschrijving uit deze lesbrief 

gebruiken) en ga er met de kinderen over in gesprek.
• Kijk er eventueel een van de volgende filmpjes bij (kopieer de link en plak in de browser):  

> https://schooltv.nl/video/nederlandse-slavernij-een-zwarte-bladzijde-in-onze-geschiedenis/ 
> https://schooltv.nl/video/nederland-stopt-de-slavernij-na-heel-veel-ellende/

• Vertel een verhaal van de spin Anansi. Op https://www.beleven.org/verhalen/thema/anansi 
zijn veel verhalen te vinden. Kies er een uit, lees het verhaal voor en praat er met elkaar over 
na. Wat vonden de kinderen bijzonder of vreemd? 

• Filosofeer met de leerlingen over vrijheid. Waarin ben je vrij/onvrij? Ben je de baas over  
jezelf? Zijn volwassenen vrij? En kinderen? Op welke manier verschilt hun gevoel van niet-vrij 
zijn van dan die van mensen die in slavernij gehouden worden?

• Lees met de kinderen het boek van Arend van Dam ‘De reis van Syntax Bosselman. Verhalen 
over de slavernij’, uitgeverij Van Holkema & Warendorf, 2018.

• De kinderen kunnen zelf op internet onderzoek doen naar landen waar de slaven  
oorspronkelijk vandaan kwamen. Laat ze op een uitgeprinte wereldkaart de route tekenen die 
de slaven hebben moeten afleggen van hun land naar Suriname of de Nederlandse Antillen. 
Kijk daarbij ook naar de ligging van Nederland. 

• Met behulp van Google kun je zoeken naar afbeeldingen van schilderijen waarop een slaaf 
wordt afgebeeld (zoek bijvoorbeeld op ‘schilderij slavernij’). Zoek een schilderij uit en praat 
met de kinderen over wat ze zien. Wie is er slaaf? Waaraan zie je dat? Wat doet de slaaf op 
het schilderij? Zijn er ook andere mensen op het schilderij te zien en wat is hun rol? Waar zou 
het tafereel op het schilderij zich afspelen? Hoe zou het zijn om een slaaf te zijn, denk je? Wat 
voor gedachten of gevoelens zou je hebben?  
Een voorbeeld (waarop je kunt googelen) is het schilderij ‘Hollandse koopman met slaven in 
heuvellandschap’, dat in het Rijksmuseum te zien is.

• Vier Keti Koti met je klas, of nog leuker: met de hele school! Wil je tips voor (de opbouw van) 
een viering, neem contact met ons op.

Contact
Heb je nog vragen? Stel ze gerust! Neem contact op met onze coördinator Primair Onderwijs:  
Melissa Bakker (melissa.bakker@creathlon.nl, (06) 52 45 12 05). 

Namens het Krachtbronnen-team: een mooie Keti Koti viering toegewenst!

Beeldmateriaal: © Keti Koti Festival | Afrika Museum
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