Geachte raadsleden en leden van het college van burgemeester en wethouders,

Ketikoti
Ketikoti (ook wel geschreven als Keti-koti of Keti Koti) is een jaarlijks terugkerende Surinaamse
feestdag ter viering van de afschaffing van de slavernij. De naam stamt uit het Sranantongo en
betekent Ketenen Gebroken. Ook in Nederland wordt Ketikoti gevierd.
Oorsprong
Op 1 juli 1863 schafte het Koninkrijk der Nederlanden met de Emancipatiewet de slavernij af in
Suriname en op de Nederlandse Antillen.
Er kwamen ruim 45.000 oorspronkelijk Afrikaanse slaven vrij, van wie 34.441 slaven in Suriname. De
slavenhouders werden voor elke slaaf met 300 gulden schadeloos gesteld, maar de vrijgemaakte
mensen kregen zelf niets en werden in Suriname nog tien jaar verplicht op contractbasis het werk te
blijven doen.
Ketikoti in Nederland
Ook in Nederland vindt Ketikoti plaats op 1 juli. De herdenking van de slavernij en de viering van het
einde van de slavernij door o.a. Afro-Surinamers en Afro-Antillianen wordt sinds 2009 georganiseerd
in het Oosterpark in Amsterdam. (bron: Wikipedia)
Ook Groningen viert en herdenkt op 1 juli de afschaffing van de slavernij. Op deze dag in 1863
maakte het Nederlandse Koninkrijk een einde aan de slavernij in Suriname en op de Antillen.
Om u mee te nemen in het verleden worden er stadswandelingen georganiseerd voor uw raad en het
college van burgemeester en wethouders. Onder leiding van Lieuwe Jongsma van de Groninger
Archieven wordt u langs de sporen in het centrum van de stad gebracht. Met als doel een beter
beeld te krijgen welke sporen van het slavernijverleden nog zichtbaar zijn in de stad maar ook wat de
rol van het stadsbestuur was bij deze gedeelde geschiedenis.
In verband met de Corona-maatregelen wordt er gelopen in groepen. Daarvoor kunt u zich
aanmelden bij Joke Sissing, gebiedsteamsecretaris centrum, joke.sissing@groningen/nl
Op 23 juni 2021 vinden de eerste wandelingen plaats waarbij ik zelf ook meeloop.
Op 1 juli 2021 vindt de tweede serie wandelingen plaats.
Op beide dagen zijn er twee wandelingen, de eerste start om 9.30 tot 10.30 uur en de tweede start
om 11.00 tot 12.00 uur.
Het aantal plaatsen is vanwege de coronamaatregelen beperkt. Zoals het nu lijkt mogen er in juni
maximaal 4 personen per wandeling mee. In juli zijn dat er waarschijnlijk 8. Het kan dus zijn dat de
wandeling op de door u aangegeven dag/tijdstip al vol zit.
Ik vraag u voor 16 juni 2021 bij Joke Sissing aan te geven, welke dag en welk tijdstip uw voorkeur
heeft. Bij overtekening zal in de verdeling van de groepen hier rekening mee worden gehouden in
verband met de groepsgrootte per keer.
Na aanmelding krijgt u een bevestiging met het adres waar de wandeling start.
Ik hoop dat u de tijd vrij kan maken om deel te nemen aan één van de wandelingen!
Glimina Chakor,
Wethouder

