
De Pont-directeur Martijn van Nieuwenhuyzen toont Carla Mohammed (rechts) van het Comité 30
juni/1 juli de tentoonstelling The Things I Used to Do

 
KETI KOTI IN DE PONT
donderdag 1 juli 2021
totale programma: 16.00u-20.00u
gratis toegankelijk
 
Op donderdag 1 juli besteedt het De Pont museum aandacht aan Keti Koti, onder meer
met een dialoogtafel. Aan deze tafel gaat Carla Mohammed van het Comité 30 juni/1
juli in gesprek met kunstenaar Hans Broek en roept de genodigden op zelf ook het
gesprek aan te gaan. Aanleiding voor deze dialoog is de tentoonstelling van schilder
Hans Broek The Things I Used To Dodie tot 12 september in het museum te zien is. Op
Broeks schilderijen getuigen kerkers en forten van de trans-Atlantische slavenhandel.

Voor Hans Broek was de ontdekking dat een van zijn voorouders in de zeventiende
eeuw bestuurslid was van de admiraliteit – die nauw met de slavenhandel was
verbonden – de aanleiding tot deze indrukwekkend reeks werken. Broek, die voor zijn
onderzoek Ghana, Senegal, Suriname en Curaçao bezocht, documenteert
ogenschijnlijk zonder commentaar. Door zijn manier van schilderen, het formaat en
het zwart-witgebruik probeert hij de toeschouwer te verleiden én te confronteren.
 

PROGRAMMA:

Machtsstructuur, Hans Broek.
Foto: Peter Cox.

16.00u: Feestelijke ontvangst bij Sky Mirror.
16.00-17.00u: Bezoek tentoonstelling met gratis
rondleiding.
17.00-18.00u: Dialoogtafel met Carla Mohammed
van Stichting 30 juni/1 juli. (Voor genodigden)
18.00u: Eardly van der Geld van Stichting Gedeeld
Verleden, Gezamenlijke Toekomst-Tilburg nodigt
iedereen uit om naar de documentaire over de
Herdenking Afschaffing Slavernij te kijken op Omroep
Tilburg om 20.00 uur.
18.00-19.00u: Vrij museumbezoek met Hans Broek of
een rondleider van De Pont.

https://depont.nl/tentoonstellingen/nu-en-later/hans-broek-the-things-i-used-to-do


 

 

In Tilburg wordt voor het achtste achtereenvolgende
jaar een Keti Koti-maand georganiseerd, voorafgaande
aan 1 juli. Kartrekker hiervan is de stichting Comité 30
juni-1 juli Tilburg, onderdeel van het Nationaal
instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis
(NiNsee). Bezoek de website voor het volledige
programma.

 
DE HERDENKING:
Stichting Gedeeld Verleden, Gezamenlijke Toekomst – Tilburg organiseert dit jaar voor
de 4e keer 'De Herdenking Afschaffing Slavernij' in het Vrijheidspark. Vanwege de
beperkte mogelijkheden i.v.m. covid-19, zal de herdenking om 20.00 uur in de vorm
van een tv-documentaire te zien zijn bij Omroep Tilburg. Elk jaar staat een ander
rijksdeel centraal. Deze keer is het Bonaire. Naast de toespraken van de burgemeester
van Tilburg en de zaakgelastigde van Bonaire zal er ook een minuut stilte gehouden
worden. Verder zal er aandacht zijn voor de folklore van Bonaire, waarin de slavernij
een belangrijke rol speelde. Tevens wordt er ingegaan op de oprichting van het
Tilburgse slavernijmonument. Het geheel wordt besprenkeld met typische
Bonairiaanse klanken. 

KETI KOTI:
Op 1 juli 1863 schafte koning Willem III de trans-Atlantische slavernij af. In Suriname
en op enkele Caraïbische eilanden is 1 juli daarom een officiële feestdag; het
bevrijdingsfeest Keti Koti, vertaald 'Verbroken Ketenen'.
In Nederland worden op 30 juni de offers herdacht die tot slaafgemaakte voorouders
hebben gebracht. De dag erna, 1 juli, wordt de vrijheid gevierd: vrijheid van lichaam
en vrijheid van geest. De dankbaarheid gaat dan uit naar de voorouders, vanwege de
kracht die zij hadden om voort te leven binnen het slavernijsysteem en de kracht om
uit te breken, het verzet.

 

 

De dialoogtafel in het De Pont museum kwam tot stand dankzij een samenwerking
met het Comité 30 juni-1 juli Tilburg.

 
Voor meer informatie: educatie@depont.nl

 

 

Controleer de website voor actuele informatie!

 

Openingstijden De Pont museum: 
dinsdag tm zondag: 11–17 uur
donderdag 1 juli: 11-20 uur
Wilhelminapark 1, Tilburg
reserveren: www.depont.nl
---

De Pont museum, 27 mei 2021
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