
Keti Koti Junior in 
Arnhem

Kunstvak Dans
Groepen 1-8



• een dans en voer hem samen uit
• de geschiedenis van slavernij in Nederland kennen
• de herdenking en viering van Keti Koti kennen





Wat is Keti Koti?



Geschiedenis van de slavernij

Vanaf groep 4/5 gebruik eerst het 
lesmateriaal van het NiNSEE:
Keti Koti Junior - LessonUp:
https://www.lessonup.com/nl/lesson/
hNXsEFHdMzC72xCB5

Kijk in elk geval deze poetische en 
informatieve film.
https://www.youtube.com/watch?v=Zh
JsK6-hu7Q

https://www.lessonup.com/nl/lesson/hNXsEFHdMzC72xCB5
https://www.lessonup.com/nl/lesson/hNXsEFHdMzC72xCB5
https://www.youtube.com/watch?v=ZhJsK6-hu7Q


Quaco in Guinee, Afrika...

Quaco was een echte jongen 
die onder andere in Arnhem 
heeft gewoond.

Luister naar zijn verhaal 
gebaseerd op het stripboek 
'Quaco - Mijn leven in 
slavernij' van Ineke Mok + Erik 
Heuvel.

"Stel je voor je bent 9 jaar en 
je leeft in Guinee in Afrika in 

het jaar 1770.... "

https://quaco.info/


Quaco woont en werkt in Kasteel Rosendael...



Quaco hoort over 'Anna von
Vossenburg'...



Quaco kijkt naar het glas en denkt aan plantages in Suriname...

Bron:
Kelkglas met voet, tekst: ‘HET 
WELVAAREN VAN DE 
PLANTAGIE KLEINSLUST’ | 
Museum Arnhem 
| CollectieGelderland

https://www.collectiegelderland.nl/mmkarnhem/object/1b27f4aa-06d6-281e-34c5-0b0b8f21983c


Quaco danst in gedachten...



Dans en muziek uit de Nederlandse koloniën in het Caribische gebied.



Wat is Tambú?

Kijk naar de film van een 
optreden van musicant
Vernon Cheitlan die de 
muzieksoort Tambú spee
lt, o.a. op een Tambú:

https://www.youtube.co
m/watch?v=11ArwzF5m
uc

https://www.youtube.com/watch?v=11ArwzF5muc


Wat is de Banya op een Du?

Film van een Kondre Banya 
Prey:
https://youtu.be/E23IMkE
4n8o

https://youtu.be/E23IMkE4n8o


Wat is Capoeira?

Afro-Brasiliaanse Capoeira
https://www.youtube.com/watch?v=dx-yJnJmnmo

https://www.youtube.com/watch?v=dx-yJnJmnmo
https://www.youtube.com/watch?v=dx-yJnJmnmo


Dans nu zelf de vrijheidsdans van 

Kijk naar de 'Keti Koti doe mee les' van Introdans: 
https://youtu.be/YqBOOkvoB7Q

Oefen de dans in de klas met de muziek (mp3) en stuur een film op met 
jouw dansende klas naar kimberly.molina@rozet.nl

De films worden op 1 juli om 15.00 uur tijdens de Arnhemse viering van 
Keti Koti bij Theater aan de Rijn getoond. Kom dan ook en dans samen 
met Introdans!

https://youtu.be/YqBOOkvoB7Q
mailto:kimberly.molina@rozet.nl


Lees meer over Keti Koti – Lijsten met boeken

Wil je meer lezen over Keti Koti, vrijheid, slavernij en de koloniale geschiedenis 
van Nederland?

Op de website staan lijsten met boeken voor kinderen van 6-12 jaar:

Onderbouw:
Middenbouw:
Bovenbouw:



Kindercollege Keti Koti op 8 juni 2022

Volg het kindercollege van de schrijfster 
Henna Goudzand Nahar over Bigi Kaymar en 
Keti Koti op woensdag, 8 juni 2022 om 15.00 
uur bij Rozet.



Vrijheid bij het Nederlands Openluchtmuseum

Hoe vrij ben jij? 
https://www.openluchtmuseum.nl/vrijheid/verdieping

Welk vrijheidsfeest vier jij? 
https://www.openluchtmuseum.nl/page/2803/welk-vrijheidsfeest-
vier-jij

Project voor scholen: 
https://www.openluchtmuseum.nl/page/408/feest-in-
nederland?taal=nl

https://www.openluchtmuseum.nl/vrijheid/verdieping
https://www.openluchtmuseum.nl/page/2803/welk-vrijheidsfeest-vier-jij
https://www.openluchtmuseum.nl/page/408/feest-in-nederland?taal=nl


Vrijheidstour bij Afrikamuseum

Doe de Vrijheidstour. Door het museum.
https://www.afrikamuseum.nl/nl/onderwijs/primair-
onderwijs/vrijheidstour

Volg het online lesmateriaal Slavernij niet 
voorbij: https://www.afrikamuseum.nl/nl/onderwijs/primair-
onderwijs/slavernij-niet-voorbij-de-klas
b.v. over de handel in chocola of racisme/discriminatie.

https://www.afrikamuseum.nl/nl/onderwijs/primair-onderwijs/vrijheidstour
https://www.afrikamuseum.nl/nl/onderwijs/primair-onderwijs/vrijheidstour
https://www.afrikamuseum.nl/nl/onderwijs/primair-onderwijs/slavernij-niet-voorbij-de-klas
https://www.afrikamuseum.nl/nl/onderwijs/primair-onderwijs/slavernij-niet-voorbij-de-klas

