
Keti Koti 2023
Gedenken en vieren van de afschaffing van de slavernij
programma-aanbod vanuit de Rotterdamse kerken
Op 1 juli 1863 werd de slavernij in Suriname en de Caraïbische eilanden, toenmalige kolo-
niën van het Nederlands Koninkrijk, bij wet afgeschaft. Toch moest een groot deel van de 
tot slaaf gemaakten hierna onder staatstoezicht nog 10 jaar lang op de plantages blijven 
werken om de “schade van deze maatregel” te beperken voor de plantagehouders. Om die 
reden is voor velen in het toenmalige koninkrijk de slavernij pas daadwerkelijk ten einde 
gekomen in 1873. Op 1 juli 2023 is dat 150 jaar geleden.

De kerken van Rotterdam hopen met dit programma-aanbod een bijdrage te leveren aan 
de bewustwording van ons verleden, aan het onderlinge gesprek en groeiend begrip, en 
aan een toekomst waarin wij voor elkaar vrede en vrijheid zijn.



Het koloniaal verleden van Rotterdam
Lezing en gesprek

De stad waarin wij nu leven is gebouwd op haar geschiedenis. Ook op de zwarte bladzij-
den als de slavenhandel. We willen ons met die geschiedenis verstaan. Welke rol speelde 
Rotterdam in de Nederlandse koloniale handel en slavernij? Hoe werkt dit door in de stad 
van nu?

Wij nodigen u van harte uit voor een lezing en een gesprek over dit thema. We bieden u 
twee momenten.

donderdag 30 maart 2023, 20.00 uur
Gebouw De Heuvel, Grotekerkplein 5, Rotterdam
lezing ds. Marianne Bogaard

donderdag 13 april 2023, 20.00 uur
Verhalenhuis Belvédère, Rechthuislaan 1, Rotterdam
lezing ds. Piet de Jong

‘Wij slaven van Suriname’
Boekbespreking van het boek van Anton de Kom 
in 3 avonden

In 1934 verscheen het boek van Anton de 
Kom voor het eerst. Anton de Kom beschrijft 
de periode van de slavernij in Suriname. Dat 
doet hij op zo’n manier dat hij de mechanismen 
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daarvan zichtbaar maakt, maar ook de kracht van het verzet ertegen. Daarnaast heeft hij 
oog voor de doorwerking van dit verleden.

Op drie avonden verdiepen we ons steeds in een ander deel van het boek en gaan daarover 
in gesprek. Het helpt om het gelezen te hebben, maar de avonden zijn ook te volgen voor 
wie daar niet aan toekomt. Graag wel van tevoren aanmelden bij de gespreksleider.

locatie Hoflaankerk:
Oudedijk 2, Rotterdam
maandagen 15 mei, 22 mei en 5 juni, 20.00 uur
gespreksleiding ds. Marianne Bogaard, 
e: mmbog@xs4all.nl, m: 06 83 53 21 89

locatie Laurenskerk:
Grotekerkplein 27, Rotterdam
woensdagen 10 mei, 24 mei en 31 mei, 20.00 uur
gespreksleiding ds. Harold Schorren, 
e: predikant@laurenspastoraat.nl , m: 06 15 19 51 49 

De Bijbel en slavernij
Aanbod NBG

In de Bijbel wordt veelvuldig gesproken over 
slavernij. Hoe verhouden die aloude woorden 
zich met hoe wij kijken naar slavernij? En hoe 
is in de geschiedenis de Bijbel gebruikt in de sla-
venhandel? Wist u dat er zelfs een slavenbijbel was? 
Het was een zwaar ingekorte bijbel voor tot slaaf gemaakten, 
waarin vooral was te lezen dat de Heer het allemaal zo gewild had, dat je op aarde slaven 
had en meesters. 

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) komt eind april met materiaal om ons (met 
de gemeente) te verdiepen in de Bijbel en slavernij. Wilt u op de hoogte blijven of meer 
informatie? U kunt mailen naar ds. Bert Davelaar, predikantpgrz@gmail.com 



Vrijheid Vieren – Vrijheid Leven
Keti Koti dienst in de Laurenskerk
zaterdag 1 juli 2023, 10.30 uur
1 juli 2023 is een dag om samen te gedenken én te vieren. Als kerken in Rotterdam doen 
we dat in dit jubileumjaar in de Laurenskerk. Van sommigen van ons hebben de voor-
ouders geleden onder de slavernij. Anderen stammen af van hen die juist geprofi teerd 
hebben van de rijkdom die de koloniale handel opleverde. Samen gedenken we in onze 
stad de vele slachtoff ers van de slavernij. We vieren de afschaffi  ng daarvan én bezinnen 
ons op ons huidige samenleven. Want we hebben een gedeeld verleden en een gezamen-
lijke toekomst.

Er is muziek uit uiteenlopende tradities. Er klinken woorden uit de Bijbel en ‘spoken 
word’. We bidden en delen. Met voorgangers uit verschillende kerken. Iedereen is welkom 
om 10.30 uur in de Laurenskerk.


