JAARVERSLAG 2021

EEN VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN EN RESULTATEN VAN ONS PROGRAMMA
IN 2021

“The things I usedto do” Hans Broek
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1. INFORMATIE STICHTING
1.1 Contactgegevens van de stichting
De stichting draagt de naam Stichting Comité 30 juni-1 juli en is gevestigd te Tilburg.
De stichting is opgericht 24 oktober 2019.
KvK nummer

:

76190706

Bankrekening

:

NL 48 INGB 0009273035

Website

:
www.30juni1juli-tilburg.nl

Email

:

info@30juni1juli-tilburg.nl

Telefoon

:

06-55619331

1.2 Doel van de stichting
Het Comité is opgericht met als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van
de kennis en bewustwording over het Nederlandse slavernij en koloniale verleden.
Dit doel wordt nagestreefd door educatie, dialogen en overige activiteiten binnen de
Tilburgse samenleving. Daarbij staan woorden als verbinding, vrijheid en
gelijkwaardigheid centraal.
Al voor de oprichting van de stichting werden in Tilburg Keti-Koti dialoogtafels
georganiseerd. We vinden het belangrijk dat zowel de direct betrokkenen (met
direct betrokkenen worden bedoeld de nazaten van de slaaf gemaakte en nazaten
van slavenhouders) met elkaar over die geschiedenis in gesprek gaan. Hierdoor
wordt bijgedragen aan een heilzame verwerking van dit verleden en geven wij
inhoud aan een meer inclusieve samenleving.

1.3 Financiering
De financiering van de activiteiten wordt gevormd door subsidies, donaties,
schenkingen en alle andere verkrijgingen en baten.

1.4

Bestuur

Per 1 januari 2021 is het bestuur als volgt samengesteld
Naam

Functie

Woonplaats

Mevr. M.C. Vlottes-Mohammed

Voorzitter

Tilburg

Mevr. G.A. Gouverneur-Nooitmeer

Secretaris/penningmeester

Tilburg

Mevr. D.U.E Johnson

Lid

Tilburg

Statuten zijn opvraagbaar.

2. ACTIVITEITEN JUNI/ JULI
Vanwege de steeds veranderende Covid-19-maatregelen zagen wij ons genoodzaakt
onze plannen bij te stellen of te laten vervallen. Het organiseren van evenementen
met groepen mensen was slechts beperkt mogelijk, zodat de meeste activiteiten
online hebben plaatsgevonden. We hebben hierbij veel ondersteuning gekregen van
het Tilburgse Tijdslab (Bibliotheek) en het Stadsmuseum.
2.1

Mappingslavery 1 juni
Een online-bijeenkomst met een lezing door mevr. Dineke Stam. Deze gastspreker
bracht sporen van slavernij verleden in kaart. In een wereld vol machtsverschil en
conflicten laten geschiedenis en erfgoed zien hoe mensen van vroeger en nu met
elkaar verbonden zijn. Zij maakte in haar betoog ook een verrassende koppeling naar
sporen van de slavernijgeschiedenis in Tilburg. Aan de hand van een aantal stellingen
ging zij online in gesprek met de deelnemers.
Onias Landveld, theatermaker en oud stadsdichter van Tilburg, gaf een performance
met zijn visie op Keti-Koti. Daarnaast gaf hij in het kader van de herdenking van de
afschaffing van de slavernij een preview van zijn animatie Kunu (vloek). De onlinebijeenkomst werd voorbereid door het bestuur en trok 45 deelnemers.

2.2

Kerkdienst 13 juni
Op deze dag namen wij als stichting deel aan de jaarlijkse kerkdienst waarbij stil
gestaan werd bij de betekenis van Keti-Koti. Deze dienst werd voorbereid door de
Werkgroep Christelijke Surinamers. Muzikale medewerking werd verleend door het
Surinaamse koor Pramisie. Dit koor is ook altijd van de partij bij de Keti-Koti
dialoogtafel. Er namen vanwege de corona beperkingen 33 mensen aan deel.

2.2

Dialoogtafel 26 juni
Op 26 juni werd een online dialoogtafel door onze stichting georganiseerd met
medewerking van het Tijdslab van de stadsbibliotheek. Deze dialoogtafel werd vorm
en inhoud gegeven door het jongeren For Our Community.
Een dialoog over etnisch profileren door de politie. Jongeren bespraken met een
politiefunctionaris hun eigen ervaringen met etnisch profileren. Een actueel
onderwerp in deze uitwisseling van opvattingen en ervaringen van zwarte jongeren en
witte politie. De online-bijeenkomst werd voorbereid door 4 mensen en telde 55
online-deelnemers, waaronder de Tilburgse wethouder de heer Dolfs.

2.4

Leesronde 30 juni
Op 30 juni hebben we in de openlucht een leesronde georganiseerd op de plek waar
het komend jaar het Tilburgse slavernijmonument zal worden onthuld. Diverse
deelnemers droegen een gedicht voor of lazen passages voor uit het boek Wij slaven
van Suriname van Anton de Kom. Een boeiende en inspirerende bijeenkomst die ook
de aandacht van het passerende publiek trok.
Ook organiseerde we op deze dag een herdenking genaamd Kabraneti. Deze
herdenking is een memoriam voor alle slaafgemaakten die omkwamen tijdens de
overtocht en in de koloniën. Het is ook het herdenken met dankbaarheid aan het
verzet van onze voorouders verzet tegen hun lot en hun bevrijding door de afschaffing
van de slavernij. Deze activiteit is verzorgd door Ojise Network in samenwerking met
NiNSEE. Online telden wij 38 deelnemers.

Bezoek
tentoonstelling,
aangeboden door
museum De Pont

2.5

Jaarlijkse herdenking 1 juli
Op 1 juli hebben wij bij de jaarlijkse herdenking in het Vrijheidspark in aanwezigheid
van Burgemeester en Wethouders van Tilburg, een aantal maatschappelijke
organisaties en belangstellenden een krans gelegd.

Kranslegging 2021

2.6

Bijeenkomst in het museum de Pont
Op 1 juli is het toch nog gelukt een fysieke en bijzonder bijeenkomst te organiseren in
het museum De Pont met 35 deelnemers. Dit naar aanleiding van een daar gehouden
tentoonstelling van kunstschilder Hans Broek met als titel The things I usedto do. Deze
tentoonstelling is onderdeel van het nationale programma: Mensen bekennen kleur.
Schilder Hans Broek heeft voorouders die in het verleden betrokken waren bij de
trans- Atlantische slavenhandel. Hij vond dat hij daaraan in zijn schilderkunst
uitdrukking moest geven. Hij ging naar Ghana en Suriname om daar de sporen van de
slavernij te ontdekken. Op expressieve wijze heeft in zijn schilderijen een beeld
gegeven van deze pijnlijke geschiedenis.
De deelnemers bezochten onder leiding van gidsen eerst de tentoonstelling.
Vervolgens vond een open dialoog plaats tussen schilder en de voorzitter van de
stichting over achtergrond en motivering die tot zijn kunst hebben geleid, daarna
volgde een dialoog met de gasten en werd de bijeenkomst afgesloten met een hapje
en drankje. Meer info www.educatie@depont.nl.
Vermeldenswaard is verder dat onze stichting ook dit jaar aanwezig is geweest bij het
project van het Zuidelijke Toneel Free HeriHeriforAll. E.e.a. naar een idee van KIP
Republic, waarbij heel Tilburg werd uitgenodigd een heriheri maaltijd te eten en zo
gezamenlijk en symbolisch de afschaffing van de slavernij te herdenken en te vieren.

2.7

3

Nawoord
Begin dit jaar hadden wij een globaal jaar- en activiteitenprogramma maar door Covid
19 moesten de meeste daarvan aan deze realiteit worden aangepast. Ondanks deze
grote spelbreker is het toch mogelijk geweest op de geplande data online
bijeenkomsten te organiseren. De fysieke bijeenkomst met 33 deelnemers in museum
De Pont was een hoogtepunt en bijzondere afsluiting van Keti-Koti.

FINANCIËN
De Stichting heeft voor de in dit verslag genoemde activiteiten financiële steun en
subsidie ontvangen. Ondersteuning werd gegeven door subsidie van de gemeente
Tilburg, Stichting Ninsee, Cultuurfonds en giften. Wij zijn dankbaar voor deze steun.

Impressie van de interculturele dialoog

