Zaandam, 17 januari 2021
Betreft: Afhandeling motie 48-2020 'educatie koloniaal verleden - bijdrage Keti Koti Tafels
Geachte gedeputeerden van Noord-Holland,
Pas hedenavond werden wij, directie en bestuur van de stichting Keti Koti Tafel, erop gewezen dat
morgen de afhandeling van motie 48-2020 'educatie koloniaal verleden' op uw agenda staat.
Met
excuses voor deze korte termijn willen wij graag beknopt onze visie op het onderdeel “2. Dialoogtafels en
relatie met het Keti Koti festival” geven, waarin naar de Keti Koti dialoogtafels verwezen wordt die onze
stichting reeds voor zo’n 15.000 deelnemers georganiseerd heeft op verzoek van en in samenwerking met
zo’n 100 binnen- en buitenlandse musea, bibliotheken, universiteiten, gemeentes enz.
In het bijzonder willen wij bevestigen dat onze stichting reeds bezig is geweest om haar
activiteiten op te schalen en uit te breiden in verschillende provincies in ons land en daarom bereid en in
staat is om een opdracht van de PS van Noord-Holland daartoe effectief uit te voeren.
Context van de motie:
In de motie van 1 juli 2020 worden de PS van Noord-Holland opgeroepen om “De Stichting Keti
Koti Tafel te benaderen en te vragen of zij, i.s.m. de provincie, dialoogtafels wil organiseren over hoe
racisme van invloed is op het dagelijks leven van Noord-Hollanders.”
Dit is verwant aan de motie die op 3 juli 2020 aangenomen werd door de PS van Noord-Brabant.
Daarin werd geconstateerd dat “Stichting Keti Koti Tafel rond 1 juli duizenden succesvolle activiteiten
organiseerde, ook in Brabant, over hoe het verleden van slavernij doorwerkt in het heden en hoe we
samen racisme en vooroordelen kunnen bestrijden” en werden de GS verzocht om “Organisaties
gespecialiseerd in diversiteit en dialoog, zoals de Stichting Keti Koti Tafel, te betrekken.”
Dialoogtafel van de stichting Keti Koti Tafel:
Zoals het Kennisplatform Integratie en Samenleving in haar publikatie “Wat werkt bij het
verminderen van discriminatie?” schrijft behoort de dialoogtafel die onze stichting Keti Koti Tafel
organiseert tot een van de weinige effectieve instrumenten om discriminatie te bestrijden en tegelijkertijd
aandacht te besteden aan het gedeelde slavernijverleden dat een sociaal-culturele achtergrond van die
discriminatie vormt. In onze interventiebeschrijving t.b.v. de Movisie Databank Effectieve Sociale
Interventies (Broekroelofs, Keestra e.a. 2018) worden de verschillende doelen, effecten en de gehanteerde
methode van de Keti Koti (dialoog)Tafel wetenschappelijk onderbouwd.
Inmiddels hebben wij een workshopserie ontwikkeld waarmee wij momenteel verschillende lokale
Keti Koti Collectieven trainen om zelf zulke dialoogtafels te organiseren en waarmee wij ook andere
trainers opleiden. Kortom: de stichting Keti Koti Tafel is reeds bezig om haar activiteiten op te schalen op
nationaal en lokaal niveau en daartoe ook zelfstandige trainers aan het opleiden. Afgelopen jaar heeft het
Ninsee (Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis) erkend dat onze stichting nu reeds
ons ook benaderd in erkenning van de effectieve en complementaire bijdrage die onze stichting al
jarenlang zelfstandig levert aan de 1 juli herdenking van de afschaffing van de slavernij, waarvoor Ninsee
de kranslegging en het festival organiseert.
De interesse voor onze aanpak en methode is groeiende, ook in ander verband dan de 1 jul
herdenkingen. Zo zijn wij uitgenodigd om een dialoogtafel te organiseren als kick-off van het project

Musea bekennen kleur, dat in # 3 van de besproken motie genoemd wordt. Wegens het succes hiervan
zijn wij uitgenodigd om ook de afsluiting van het project vorm te geven. Inmiddels bestaat er ook in de
VS interesse voor onze unieke ‘interracial reconciliation dialogue method’, die wij op uitnodiging in deze
Amerikaanse blog beschreven hebben.
Uitvoering van betreffend onderdeel van de motie:
Zoals hierboven uitgelegd ziet de stichting Keti Koti Tafel met interesse een opdracht tegemoet
waarin zij uitvoering zal kunnen geven aan het betreffende deel 2 van deze motie. Daartoe zal de stichting
de unieke dialoogtafels organiseren op de manier die zij daarvoor ontwikkeld heeft, met dien verstande
dat:
- elke Keti Koti dialoogtafel wordt ontwikkeld in samenwerking met lokale organisaties (musea,
bibliotheken, onderwijsinstellingen, gemeentes, enz.) zodat gedurende het gehele proces lokale
netwerken geactiveerd en betrokken worden;
- daarbij wordt gewerkt aan de oprichting van verschillende lokale Keti Koti Collectieven,
waardoor aan een duurzame inbedding van de Keti Koti Tafel gewerkt wordt;
- indien mogelijk worden lokale trainers opgeleid ten behoeve van een verspreiding van de
benodigde expertise om Keti Koti dialoogtafels te faciliteren.
Zelfstandig maar waar mogelijk samenwerkend met Ninsee:
Voor 1 juli 2021 is onze stichting reeds bezig om een Nationale Keti Koti Tafel te organiseren.
Daarnaast is onze stichting reeds begonnen met het geven van workshopseries in opdracht van een aantal
Hogescholen en van het Amsterdam Museum, waarmee Keti Koti dialoogtafel-trainers worden opgeleid.
Bovendien gaan wij in samenwerking met het Keti Koti Collectief Zeeland ervoor zorgen dat op alle
middelbare scholen in Zeeland een Keti Koti Tafel rondom de 1 juli herdenking zal plaatsvinden.
Onze activiteiten hebben wij de afgelopen jaren geheel zelfstandig georganiseerd en grotendeels
gefinancierd. Ook bij de uitvoering van uw motie zal onze samenwerking met het Ninsee af dienen te
hangen van de herdenkingsactiviteiten die dit instituut lokaal zal kunnen en willen ondernemen. Afgelopen
jaren bleken die lokale activiteiten van het Ninsee echter beperkt te zijn, mede vanwege de
organisatorische en financiële uitdagingen waarvoor het zich gesteld zag.
Juist vanwege onze zelfstandigheid en flexibiliteit qua organisatie en financiering van onze
stichting hebben wij tijdens de pandemie in 2020 zo’n 2000 deelnemers deel laten nemen aan een Keti
Koti dialoogtafel middels zowel lokaal gedistribueerde do-it-yourself ‘Keti Koti Tassen’ als een live
gestreamde Keti Koti Tafel vanuit het Theater aan het Spui op 1 juli. Wegens gebrek aan budget kon het
Ninsee dit ook daar haar verwelkomde initiatief destijds niet ondersteunen. Ook dit jaar zullen wij als
flexibele en zelfstandige organisatie adequaat inspelen op de nu heersende omstandigheden, indien wij
deze opdracht van u mogen ontvangen.
Wij hopen hiermee aan u voldoende informatie verstrekt te hebben om de afhandeling van deel 2 van de
motie, c.q. de opdrachtverlening aan de stichting Keti Koti, te ondersteunen. Wij zullen ons nog
aanmelden voor een inspreekbeurt tijdens de bespreking, maar wellicht is daartoe geen ruimte meer.
Steeds zijn wij ook beschikbaar voor verdere toelichting.
Met de meeste hoogachting,
(directeur stichting Keti Koti Tafel) en
Stichting Keti Koti Tafel

(mede-initiatiefnemer)

