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Motie 04. Vreemd aan de orde van de dag 

raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 30 juni 2022 

Keti-Koti ook in Midden-Groningen 

onstaterende dat: 

1. Het aantal gemeenten dat ook expliciete aandacht besteedt aan, dan wel een viering 

organiseert voor, Keti-Koti steeds verder toeneemt; 

2. Erin de Midden-Groningse samenleving een aanzienlijke groep inwoners nazaat is van de 

trans-Atlantische slavernij, de daaropvolgende contractarbeid en de slavernij tegen gevolge 

van de VOC; 

3. De feestdag Keti-Koti, waarop de afschaffing van de slavernij wordt herdacht en gevierd, 

nog niet eerder onder de aandacht is geweest van de gemeente Midden-Groningen; 

4. Er breed in de provincie Groningen aandacht is voor de sporen van ons slavernijverleden in 

de manifestatie Bitterzoet Erfgoed, waarvan óók een aantal organisaties en locaties zich 
bevinden in onze gemeente; 

5. Onze buurgemeente Groningen Keti-Koti dit jaar groots zal vieren, 

rwegende dat: 
1. Veel nazaten van de slavernij en de contractarbeid, maar ook andere migranten van kleur 

nog steeds te maken krijgen met discriminatie op grond van huidskleur; 

2. Het belangrijk is om de herinnering aan de slavernij en de gevolgen hiervan in leven te 
houden, om zo bewustwording en begrip voor elkaar te creëren; 

3. Keti-Koti ook in Midden-Groningen aandacht verdient en gevierd moet worden; 
4. Het op 1 juli 2023 precies 150 jaar geleden is dat de slavernij door Nederland is afgeschaft 

en dit daarom een mooi startpunt is voor een nieuwe Midden-Groningse traditie, 

rzoekt het college: 
1. Het feest Keti-Koti plaats te geven in Midden-Groningen door bijvoorbeeld een vlag te laten 

wapperen; 

2. Uit te dragen dat Keti-Koti een feestdag is voor iedereen door het Huis van Cultuur en 
Bestuur vanaf 2023 ieder jaar op 1 juli open te stellen voor activiteiten rondom het 

koloniale- en slavernijverleden, de contractarbeid en de gevolgen hiervan; 

3. Culturele- en maatschappelijke instanties in Midden-Groningen (bijvoorbeeld de bibliotheek, 

de Fraeylemaborg en het Kielzog) hierbij actief te betrekken en; 

4. Culturele minderhedengroepen en -organisaties ruimte geven om zelf tot een invulling te 

komen voor een waardige viering in onze gemeente en hen hierin leidend te laten zijn. 

gaat over tot de orde van de dag 

30 juni 2022 

de fractie (s) 

roenlinks, Roshano Dewnarain PvdA, Thea van der Veen CDA, Mara Min 

Yannick Lutterop SP, Joke Lesman 
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De motie is 

overgenomen 

aangenomen 
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fracties tegen: 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 30 juni 2022 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

Mieke Bouwman 

Griffier 

Motie: 
Korte en gemotiveerde verklaring over een ondervverp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. 

Wijze van indienen van een motie: 
Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. 

Toelichting 

Historische context 
Op 1 juli 1863 schafte de Nederlandse regering op papier de slavernij af in Suriname en de op 
Nederlandse Antillen. Hoewel slavernij op papier niet meer bestond, werden de slavenhouders voor 
300 gulden schadeloos gesteld en moesten tot slaaf gemaakten verplicht nog 10 jaar doorwerken op 
de plantages. Feitelijk ging de slavernij dan ook nog 10 jaar door na de afschaffing op papier. 
Daarom wordt 1 juli 1873 tegenwoordig gehanteerd als de feitelijke datum voor de afschaffing van 
slavernij. 

In totaal kwamen ongeveer 45.000 oorspronkelijk Afrikaanse slaven vrij. Maar wie moest het werk 
op de plantages dan doen? De Nederlandse regering bedacht daarom een plan om zogenaamde 
contractarbeiders uit India, en later Indonesië, te rondspelen voor de werkzaamheden. Zo was er 
wel een einde gemaakt aan de slavernij, maar zeker niet aan het kolonialisme. Het ophalen van 
contractarbeiders uit de toenmalige Nederlandse kolonies bleef voortduren tot 1939. Tot 1939 zijn 
ruim 74.000 contractarbeiders verscheept. 

Keti Koti als feestdag 

Ieder jaar wordt in de voormalig Nederlandse koloniën op 1 juli het feest Keti Koti gevierd. Keti 
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Koti betekent `de ketenen gebroken' en refereert daarmee aan de bevrijding van het 
gevangenschap van tot slaaf gemaakten. Keti-Koti is een dag van herdenken en vieren. Enerzijds 
staan we stil bij de gruwelijkheden en de gevolgen van de slavernij, anderzijds vieren we dat we nu 
in vrijheid kunnen leven. Keti Koti is daarmee een feestdag voor iedereen, om te erkennen en om 
bewust te worden van de gevolgen van het Nederlandse koloniale verleden. 

Hoewel Keti-Koti in het verleden eigenlijk alleen in de voormalig Nederlandse koloniën groots werd 
gevierd, is er ook steeds meer aandacht voorin Nederland. Zo vindt vanaf 2009 de landelijke 
herdenking van de slavernij plaats. Tijdens deze herdenking maakte burgemeester Halsema excuses 
voor de rol van de gemeente Amsterdam in de slavernij. Hierna kwam een beweging op gang bij 
veel andere gemeenten om in verschillende vormen ook aandacht te besteden aan Keti Koti. 

Gemeenten als Gouda, Utrecht en Rotterdam, maar ook Rheden en Groningen vieren dit jaar Keti-
Koti. In de gemeente Groningen grootser dan ooit: de hele dag zijn er door de gehele binnenstad 
activiteiten waarin het koloniale verleden centraal staat. Verschillende perspectieven ontmoeten 
elkaar hier, wat iedere Groninger een mooie basis geeft voor wederzijds begrip en bewustwording. 


