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Theater voor Keti Koti 2021: Koken voor Tjampakka  

Een maaltijd en een voorstelling ineen, waarin (culinaire) geschiedenis, muziek, gastronomie, taal en 

wetenschap samensmelten tot een avondvullend programma. 

In Koken voor Tjampakka neemt de Veenfabriek je met muziek, theater en lekker eten mee in de 

zoektocht naar hoe NU muziektheater te maken met betrekking tot slavernij en het koloniale 

verleden. Wees welkom in Het Nationale Theater in Den Haag (30 juni) en Museum Volkenkunde in 

Leiden (1 t/m 3 juli). Een omstreden 19e-eeuws toneelstuk en een wetenschappelijk proefschrift 

vormen het vertrekpunt voor de voorstelling. Lees meer op www.veenfabriek.nl 

Koken voor Tjampakka is onderdeel van het jaarlijkse initiatief Theater voor Keti Koti, dat dit jaar voor 

de vierde keer wordt georganiseerd. 

 

Over Theater voor Keti Koti 

Theater voor Keti Koti is vernoemd naar Keti Koti, de dag waarop we elk jaar vieren en herdenken dat 

het Koninkrijk der Nederlanden op 1 juli 1863 de slavernij afschafte in Suriname en op de 

Nederlandse Antillen. In 2018 startten de Veenfabriek en Het Nationale Theater (Romana Vrede, Joeri 

Vos en Phi Nguyen) het gezamenlijke initiatief Theater voor Keti Koti om met voorstellingen en 

artistieke programma’s bewustwording te creëren en de betekenis van de landelijke herdenking en 

viering op 1 juli verdiepen en meer zichtbaar maken. Elk jaar sluiten meer en meer theaters en 

gezelschappen zich aan en zo worden er elk jaar meer mensen, door het hele land, betrokken bij 

Theater voor Keti Koti. Lees meer op www.theatervoorketikoti.nl 

Speeldata 

30 juni | Het Nationale Theater | Den Haag | www.hnt.nl 

1 t/m 3 juli | Museum Volkenkunde | Leiden | www.volkenkunde.nl 

 

Credits 

Koken voor Tjampakka is een coproductie van de Veenfabriek en Het Nationale Theater 

met en door Anton de Bies, Maureen de Jong, Patsy Kroonenburg, Billy de Walle, Bastiaan Woltjer en 

gasten 
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publiciteit en marketing | Kelly de Haan, Judy Lijdsman 
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