
Het begint bij erkenning
Thema's: Herdenken nu, Identiteit

Locatie: Almere, Nederland

Door: Aristo Mijnals, Fiona Kelatow en Sandy Pieterse

Dit verhaal is geschreven dankzij een groep kinderen die in Almere onderzoek deed naar

de Tweede Wereldoorlog en het slavernijverleden. In de zoektocht naar achtergrond en

identiteit bleken de kinderen door één ding verbonden: weerbaarheid. In het tweede

deel van het onderzoek stonden verhalen over de slavernij centraal, ter gelegenheid van

.

PERSONAGES MEVROUW

MEISJE

MEVROUW zit naast MEISJE. Ze praten en delen verhalen

MEVROUW Het gaat om het stukje erkennen:

dat het gebeurd is

en dat de pijn nog steeds voelbaar is

Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Holocaust

Er zijn echt heel veel onderzoeken naar geweest

en het blijkt dat die pijn, dat trauma,

van generatie op generatie op generatie

tot de dag van vandaag wordt overgedragen

Bewust en onbewust

En dan zeg ik op mijn beurt: oké

En die vierhonderd jaar slavernij dan

Wat doet dat dan?

Heling begint bij erkennen

dus erken ook:

Vierhonderd jaar slavernij

Ja, het is lang geleden,

maar dat trauma wordt toch dagelijks doorgegeven

Keti Koti*

https://atelier.theaternadedam.nl/begrippen/#keti-koti


Bewust of onbewust, maar het gebeurt

We hebben nog een hele lange weg te gaan,

maar we zetten nu stapjes

Zo zie ik Keti Koti ook

En ik wil mijn kinderen leren:

Waar is onze kant mee bezig?

Waar moeten wij doorheen

om ons plekje in te nemen in deze maatschappij?

MEISJE Op school kregen we er niet heel veel over

Het was meer van, ja het is gebeurd

We kregen wel veel over andere onderwerpen

Maar dan alleen heel kort iets over de gouden eeuw

En dit leek meer…

Ik weet niet

Een bijzaak

MEVROUW Zie je

Dus we leren niet onze geschiedenis

Zolang wij onze eigen boeken niet gaan schrijven

Zolang wij niet in onze eigen goden geloven,

zoals wij nu nog geloven in die witte jezus,

blijven we altijd geloven dat andere mensen ons glas vullen

Maar wij moeten ons eigen glas vullen

En we komen nu steeds meer op een punt

dat de hele geschiedenis zoals we die kennen…

Dat we daarvan zeggen: �����t

Weg ermee

We laten het vallen

Dat we zeggen: let’s rectify this history

Want je hebt history – zijn story

Van de mensen die het geschreven hebben

En je hebt de actuele geschiedenis

van de mensen van deze continenten

Dus laten we gaan kijken

Wat het echt is

MEISJE Ik nodig jullie uit om hetzelfde te doen

In 2022 gingen de drie a�everingen van ‘Vrijheidsdrieluik’ in première (regie: Aristo

Mijnals, Fiona Kelatow en Sandy Pieterse – productiehuis: BonteHond). Drie

theatermakers werkten met tien kinderen aan het thema weerbaarheid, in drie delen:

de Tweede Wereldoorlog in Nederland, het slavernijverleden en de Tweede Wereldoorlog

in Indonesië. Gekoppeld aan drie belangrijke data: 4 en 5 mei (Herdenkingsdag en

Bevrijdingsdag), 1 juli (Keti Koti) en 15 augustus (Nationale Indiëherdenking). De

a�everingen vormen samen een bijzonder vrijheidsdocument. De a�evering over Keti

Koti is hier terug te kijken.

* Keti Koti: Tijdens Keti Koti wordt jaarlijks op 1 juli de afscha�ng van de slavernij gevierd en herdacht. Na ruim

tweehonderd jaar slavernij schaft Nederland op 1 juli 1863 de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen af.

https://vimeo.com/755066589


Keti Koti betekent ‘verbroken ketenen’, verwijzend naar de boeien waarmee de tot slaafgemaakten vastgezet

werden. De o�ciële herdenkingsceremonie in Nederland vindt sinds 2009 plaats bij het Nationaal Monument

Slavernijverleden in het Oosterpark in Amsterdam. Vier grote steden vinden dat 1 juli in Nederland een nationale

feestdag moet worden, net als in Suriname. Niet alleen om de slachto�ers te eren, maar ook om mensen

bewust te maken van de gevolgen van het slavernijverleden. Dit werkt namelijk nog steeds door in onze

vooroordelen en het racisme van nu.Bron en voor meer informatie over Keti Koti:

https://npokennis.nl/story/199/wat-is-keti-koti
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