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Betreft speech: opening keti-koti-maand 2013 
 
Geachte Burgemeester, voorzitter stichting 2013, mw. Ferrier, voorzitter NiNsee, heer Campbell, 
overige genodigden en aanwezigen, 
  
Namens de stichting Eer en Herstel heet ik u allen van harte welkom bij deze herdenking van 150 jaar 
administratieve en 140 jaar feitelijke afschaffing van de Nederlandse slavernij in Suriname. 
Als nazaten van tot dwangarbeid gedwongen Afrikaanse voorouders herdenken wij vandaag met 
gepaste trots, eerbied en respect onze dappere en onoverwinnelijke voorouders, zonder wier strijd 
vandaag de dag geen vrijheid zou zijn, want ons leven zou nog steeds bepaald worden door 
kolonisten en andere vreemde indringers.  
Het is een lange en bittere strijd geweest en ze hebben een hoge prijs betaald voor de overwinning, 
maar het was de moeite waard, want wij zijn duurzaam bevrijd van de ketenen van onderdrukking, 
dwangarbeid en dehumanisatie: A KETI KOTI FU TRU EN KOTI FU TEGO! 
  
AMSTERDAM, MOKUM, DAMSKO u bent nu ook onze stad en uw waardevolle 
burgers van Afrikaans-Surinaamse en Antilliaanse roots. Wij zijn ook deel van de erfenis, dus van uw 
Gouden Eeuw, West Indische Compagnie en Verenigde Oost Indische Compagnie.  
Amsterdam wij vragen u met gepaste luide stem om meer aandacht en willen niet langer door u 
worden verwaarloosd, onteigend van ons eigen cultureel erfgoed, beledigd en gediscrimineerd door 
het racistisch concept zwartepiet en andere voor ons nadelige beleidsbeslissingen en -bepalingen. 
Amsterdam: ook vragen wij met luide stem om beëindiging van de verwaarlozing van ons op het 
gebied van: onderwijs, werkgelegenheid, cultuur, economie en alles wat voor onze verdere 
ontwikkeling in deze stad en in dit land van essentieel belang is. Amsterdam geef ons het nodige 
materiaal, zodat wij verder kunnen bouwen aan ons eigen eerherstel en toekomst. Om te beginnen 
willen wij samen met u, deze belangrijke plaquette voor de komende jaren zichtbaarder en 
prominenter situeren, zodat het gezamenlijk besef van deze geschiedenis en de cohesie in onze 
mooie stad een flinke push kan krijgen. 
  
Namens het bestuur van  STICHTING EER EN HERSTEL wens ik u allen vanuit dit slavernijmonument 
Herengracht 502 een goede herdenking en viering toe en verklaar samen met u  DE KETI-KOTI-
Maand- juni 2013 als geopend. 
 
Ik dank u voor uw aandacht en lang leve Amsterdam, Paramaribo en Willemstad. 
 
Roy Kaikusi Groenberg, voorzitter stichting Eer en herstel 
Amsterdam, 1 juni 2013 
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