
Motie (M 08) Vreemd aan de orde van de dag

Geef het slavernijverleden van Groningen op tijd haar herdenkingsplek
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 16 november 2022,

Constaterende dat:
● het op 1 juli 2023, precies 150 jaar geleden is dat in het toenmalige Koninkrijk der Nederlanden voor

velen de slavernij pas daadwerkelijk ten einde kwam;
● tijdens het aankomende Herdenkingsjaar,  het Nederlands Koninkrijk  uitgebreid  stil  staat  bij  deze

pijnlijke geschiedenis en de regering voornemens is om dan haar excuses aan te bieden voor de rol
van Nederland in de slavenhandel1;

● Groningen een belangrijke rol heeft gespeeld in de slavernijhandel, o.a. via haar eigen kamer “Stad en
Lande’2 van de West-Indische Compagnie (WIC); en dat dit voor velen in onze gemeente nog steeds
een onderbelichte keerzijde is in het verleden van Stad en provincie Groningen;

● het college in november 2021, in antwoord op o.a. de vraag van de PvdD, D66 en GroenLinks of ze er
op kunnen rekenen dat het slavernijmonument in het Herdenkingsjaar 2023 klaar zal zijn, bij monde
van  wethouder  Chakor  verklaarde  dat  het  slavernijmonument  in  2023  er  zal  staan  en  dat  de
gemeente volledig op schema loopt3.

Overwegende dat:
● het  erop  lijkt  dat  de  verwachtingen  die  door  deze  uitspraken  zijn  ontstaan  bij  betrokken

maatschappelijke organisaties, inwoners en raad, niet zullen worden waargemaakt door het college
aangezien het monument niet in 2023 zal worden gerealiseerd;

● ons  koloniale-  en  slavernijverleden  doorwerkt  in  de  hedendaagse  samenleving  en  bijdraagt  aan
gevoelens van uitsluiting en mede de basis heeft gelegd voor hedendaags racisme4;

● er door het Rijk 2 miljoen euro aan subsidies ter beschikking wordt gesteld voor de organisatie van
activiteiten tijdens het Herdenkingsjaar door maatschappelijke organisaties en culturele instellingen;

● de herdenking van het gehele slavernijverleden op 30 juni en de viering op 1 juli 2023 dat 150 jaar
geleden de slavernij in Suriname en de Antillen werd afgeschaft, ook voor Groningen van ongekend
grote betekenis is;

● het gewenst is dat er in ieder geval een locatie wordt aangewezen waar vanaf 2023 jaarlijks op 30
juni de herdenking van het slavernijverleden herdacht kan worden en op 1 juli de afschaffing van de
slavernij gevierd kan worden door alle Groningers die zich hiermee verbonden voelen.

Verzoekt het college:
● een voorstel te doen over de locatie van het toekomstige slavernijmonument waarbij een en ander

zo in tijd wordt geregeld dat deze locatie tijdig in de raad kan worden vastgesteld zodat;
● er voor te zorgen dat de Keti Koti vieringen vanaf 2023 op deze locatie kunnen plaatsvinden;
● er voor te zorgen dat het definitieve slavernijmonument tijdig op deze locatie is gerealiseerd voor de

viering in 2024 en dat er een tijdelijk monument wordt gerealiseerd voor de viering in 2023;

1   https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/evenementen/Herdenkingsjaar-slavernijverleden-1-  
juli

-2023-tot-1-juli-2024
2   https://www.deverhalenvangroningen.nl/alle-verhalen/het-slavernijverleden-van-groningen  
3   https://www.oogtv.nl/2021/11/wethouder-slavernijmonument-staat-in-2023-we-lopen-op-schema/  
4   https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/anti-zwart-racisme-is-duidelijk-een-systeem-dat-voortkomt-uit-het-koloniale-  
verleden~bf0d7819/



● maatschappelijke organisaties en culturele instelling actief te ondersteunen in het aanvragen van
subsidies voor Keti Koti vieringen in 2023. 

En gaat over tot de orde van de dag.
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