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Voorwoord
Het jaar 2021 was een enerverend jaar. Na een zomer en najaar vol activiteiten in 2020 begon het jaar 2021 in een
lockdown welke meerdere keren werd verlengd, tot de deuren in juni 2021 weer open mochten. De coronacrisis heeft
ervoor gezorgd dat Stichting New Urban Collective (waar The Black Archives onder valt) flink heeft moeten schakelen
en bijsturen. Desondanks hebben we zoveel mogelijk geprobeerd de initiële doelstellingen en ambities te realiseren.
Vanwege de omstandigheden hebben we echter creatieve oplossingen moeten bedenken om onze ambities te
manifesteren.

2021 was het eerste jaar van de nieuwe Kunstenplanperiode (2021-2024) en wij hanteren in dit jaarverslag op
verschillende manieren dan ook de rapportagemodellen van het AFK. Het was tevens het eerste jaar dat stichting
New Urban Collective hier deel van uitmaakt. NUC-TBA heeft dit jaar de eerste stappen gezet om haar meerjarige
visie om Zwarte perspectieven op geschiedenis en cultuur meer zichtbaar te maken door activiteiten op het snijvlak
van (beeldende) kunst, erfgoed, debat en dialoog te organiseren. In 2021 hebben we drie exposities geproduceerd
en de expositie ‘Surinamers in Nederland: 100 jaar Emancipatie en Strijd’ werd heropend. Er zijn zeventien
publieksevenementen georganiseerd en vijf podcasts gepubliceerd. We hebben het boek ‘Antonlogie’
mede-uitgegeven over de impact van de Surinaamse verzetsstrijder Anton de Kom en we hebben een impactvolle
campagne gelanceerd om van Keti Koti op 1 juli een nationale vrije dag te maken welke 62.000 handtekeningen
opleverde.

In het meerjarenplan stond geschreven dat we in 2021 de expositie ‘Facing Blackness’ zouden openen, een expositie
over de geschiedenis van beeldvorming over Zwarte mensen en de geschiedenis van verzet. De aanleiding hiervoor
was dat het in 2021 tien jaar geleden was dat de #zwartepietisracisme campagne werd gelanceerd. De productie van
deze expositie is in 2021 gestart maar het wordt in 2022 geopend. The Black Archives heeft echter drie andere
exposities geproduceerd i.s.m. partners: de expositie ‘Zwart Manifest: Op Weg Naar Zwarte Emancipatie’ met werk
van vier kunstenaars en zes schrijvers in OSCAM te Amsterdam Zuidoost. In juli 2021 opende de expositie ‘Sound
Waves of Resistance’ als onderdeel van Sonsbeek 21-24 in Arnhem. En in november 2021 opende de ‘expositie
W.E.B. DuBois: Chartin Black Lives’. Door samenwerking met vele partners, kunstenaars en makers hebben we
ondanks de uitdagende en onvoorspelbare omstandigheden alsnog een breed publiek binnen en buiten Amsterdam
weten te bereiken.

Mede door de steun van honderden donateurs en vele bezoekers hebben we tegenslagen kunnen opvangen en het
jaar met een positief resultaat van €15483  kunnen afronden terwijl er ook een sociale en culturele impact is gemaakt.

Hoewel 2021 een enerverend  jaar was wat een beroep heeft gedaan op de veerkracht, creativiteit en slagkracht van
de organisatie hebben we vertrouwen in ons publiek, de partners en sympathiserende organisaties dat zij aandacht
en interesse zullen hebben voor en nieuwsgierig zullen zijn naar de thematische inhoud en artistieke vormgeving van
de exposities en events in het aankomende jaar en aankomende jaren.

Het bestuur, de directie en het team van Stg. New Urban Collective gaan dan ook met veel vertrouwen, een positieve
blik en een gedegen plan 2022 tegemoet.

Namens het bestuur van Stichting New Urban Collective,

Ernestine Comvalius
Voorzitter
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1. Activiteitenoverzicht
TBA gelooft in de kracht van kunst om complexe en gevoelige onderwerpen voor brede groepen mensen
toegankelijk te maken, mensen te inspireren, te confronteren, te verbinden en uit te dagen om nieuwe
perspectieven op historische en hedendaagse kwesties te creëren. Vanuit de missie om de verborgen
geschiedenis zichtbaar te maken en de inzichten in de positie en geschiedenis van zwarte mensen te
verdiepen, beoogt TBA op een multidisciplinaire manier artistieke producties te maken én een podium te
bieden aan creatieve artistieke producties. Binnen deze artistieke producties wordt ernaar gestreefd om
verborgen en onderbelichte geschiedenissen te verbinden aan actuele kwesties, om dialoog én kritisch
debat te stimuleren en om actieve kennisuitwisseling met en tussen het publiek te faciliteren. Hiermee
beogen we bezoekers met een andere blik en vanuit andere perspectieven naar verschillende
onderwerpen te laten kijken. De corona maatregelen maakten het moeilijk om een belangrijk onderdeel
van ons werk te realiseren, het samenbrengen van mensen. Door activiteiten digitaal of in hybride vorm te
organiseren en door co-producties met partners aan te gaan hebben we geprobeerd zoveel mogelijk
mensen te bereiken en onze doelstellingen alsnog te realiseren.

4



Prestatieafspraken

De eerste vijf maanden van het jaar 2021 was het wegens de coronamaatregelen niet toegestaan om
fysieke evenementen te organiseren. Om toch het publiek te bereiken, verborgen Zwarte geschiedenis en
cultuur zichtbaar te maken en dialoog te stimuleren heeft The Black Archives een aantal online events
ge(co)produceerd en er is een serie podcasts opgenomen. De prestatieafspraken staan in de bijlage van
het jaarverslag uitgebreid gespecificeerd volgens het model van het AFK.

Bezoeken producerende activiteiten1 2

Onder producerende activiteiten rekenen wij de exposities ‘Surinamers in Nederland: 100 jaar
Emancipatie en Strijd (eigen productie), ‘Zwart Manifest: Manifesting the Manifesto’ (co-productie) en
‘W.E.B. Du Bois: Charting Black Lives’ (co-productie). Daarnaast rekenen wij het symposium ‘The Future
of The Dutch Colonial Past’ als een co-productie en de opening van de ‘The Black Archives collecte in de
OBA Bijlmer als een buurtgerichte producerende activiteit. Het aantal bezoekers in Amsterdam is lager
uitgevallen dan verwacht vanwege de Coronamaatregelen. Het aantal bezoeken in de rest van Nederland
is daarentegen fors hoger uitgevallen vanwege het grote aantal bezoekers bij de expositie die onderdeel
was van Sonsbeek 20-24 in Arnhem.

2021
aanvraag

2021
gerealiseerd

bezoeken in Amsterdam 1750 1348

bezoeken in de rest van
Nederland

250 14.800

bezoeken in het
buitenland

0 0

buurtgerichte activiteiten 250 100

totaal bezoeken 2250 16.248

totaal Amsterdam 2000 1.448

digitale activiteiten 0 0

Bezoeken presenterende activiteiten3

3 Definitie AFK handboek: “Met presenterende activiteiten worden activiteiten bedoeld die zijn gericht op het
presenteren van artistieke producten door presentatie instellingen zoals concertzalen, festivals, podia of

2 Het aantal bezoekers is tot stand gekomen door de optelsom van het aantal bezoekers tijdens de
verschillende activiteiten, deze staan gespecificeerd in het document ‘Prestatieafspraken AFK toelichting’

1 Handboek AFK: “Met producerende activiteiten worden activiteiten bedoeld die zijn gericht op het maken
van een artistiek product zoals muziek, films, tentoonstellingen, creatieve technologie, installaties,
debatten, theater-, dans- en muziektheaterstukken en het vervolgens tonen hiervan.”
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Wij rekenen de publieke evenementen die bij The Black Archives in Amsterdam Oost zijn georganiseerd
als presenterende activiteiten. Daarnaast rekenen we de opening van de expositie Zwart Manifest en het
evenement dat tijdens de Museumnacht bij OSCAM is georganiseerd als eigen programmering. Ten slotte
rekenen we de opening van de expositie ‘W.E.B. DuBois: Charting Black Lives’ hieronder. De
kleinschalige activiteiten die vanuit The Black Archives Bijlmer werden georganiseerd als onderdeel van
het project DSGN-IN en de ‘bookclub’ worden als buurtgerichte activiteiten in Amsterdam Zuidoost
gerekend. Het aantal bezoekers is ook hier lager uitgevallen, dit heeft te maken met de
coronamaatregelen, in het bijzonder de lockdown die tot juni 2021 duurde. Het aantal online deelnemers
is echter fors hoger uitgevallen vanwege de online activiteiten die we i.s.m. partners hebben
georganiseerd.

2021
aanvraag

2021
gerealiseerd

bezoeken in Amsterdam 2100 595

bezoeken in de rest van
Nederland

0 0

bezoeken in het
buitenland

0 0

buurtgerichte activiteiten 0 0

totaal bezoeken 250 83

totaal Amsterdam 2350 678

digitale activiteiten 0 29.392

tentoonstellingsruimtes. Denk hierbij bijvoorbeeld aan concerten, digitale presentaties, uitvoeringen of voorstellingen,
cultuur-inhoudelijke debatactiviteiten en tentoonstellingen.”
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Exposities

Voor de inhoud van programma's en exposities wordt vooronderzoek gedaan in het archief naar
informatie en verhalen rondom onder andere geschiedenis, migratie, emancipatie en verzet vanuit Zwarte
perspectieven. Het onderzoek bestaat uit literatuuronderzoek, archiefonderzoek, oral history interviews,
acquisitie van archiefmateriaal en multimediaal bronnenonderzoek. In het meerjarenplan 2021 - 2024 was
het streven om in 2021 de expositie Facing Blackness te openen over de geschiedenis van beeldvorming
over Zwarte mensen en het verzet daartegen. Wegens de coronacrisis had dit project echter enige
vertraging opgelopen. Daarnaast vonden in 2020 de historische #BlackLivesMatter protesten plaats.
Vanuit dit historische moment ontstond het Zwart Manifest. Door een financiële bijdrage van BAK, basis
voor actuele kunst konden we een extra expositie ontwikkelen dat naadloos aansloot op het thema van
beeldvorming over Zwarte mensen en verzet daartegen. In 2021 werden we tevens benaderd door de
Illustratie Ambassade samen te werken om de expositie ‘W.E.B. Du Bois: Charting Black Lives’ te
realiseren. Dit project sloot aan om onze missie en visie en plannen. De exposities ‘Zwart Manifest:
Manifesting the Manifesto’ en ‘W.E.B. Du Bois: Charting Black Lives’ kunnen worden gezien als preludes
op de expositie Facing Blackness omdat ze de thematiek van beeldvorming over Zwarte mensen
behandelen vanuit verschillende artistieke en inhoudelijke perspectieven.

Producties in Amsterdam en aantallen bezoekers in 2021

Expositie Open Locatie Aantal bezoekers

Surinamers in Nederland:
100 jaar Emancipatie en
Strijd

Geopend november
2019. Heropend na
lockdown: juni 2021 -
heden

The Black
Archives,
Amsterdam
Oost

773 bezoekers

282 (directe sales, 226 via
eventbrite, 56 via Izettle)
225 via events @ TBA
266 via rondleidingen

‘Zwart Manifest: Manifesting
the Manifesto’

27 oktober 2021 - 4
maart 2022

OSCAM,
Amsterdam
Zuidoost

575 bezoekers

‘W.E.B. Du Bois: Charting
Black Lives’

10 november 2021 - 29
december 2021

Het Meterhuis,
Amsterdam
Centrum

bezoekersaantal n.t.b.

Bezoeken in de rest van Nederland

Sound Waves of Resistance
@ Sonsbeek

2 juli 2021 - 30 augustus
2021

Stadsvilla
Sonsbeek,
Arnhem

14.800 bezoekers

Rondleidingen
TBA verzorgde in 2019 op wekelijkse basis groepsrondleidingen voor studenten, scholieren,
professionals en anderen. Het aantal rondleidingen nam van 0 in 2017 toe tot 69 in 2018 naar 83 in 2019.
De toenemende vraag kwam met name vanuit opleidingen in de sociale wetenschappen en de kunsten,
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middelbare scholen voor de vakken maatschappijleer en geschiedenis, toeristen en bedrijven. Aan deze
groei kwam in 2020 abrupt een einde vanwege de coronamaatregelen in 2020. Ook na de versoepelingen
in juni 2020 was besloten om geen wekelijkse rondleidingen te organiseren omdat het archief niet goed
geventileerd is en wij onze medewerkers en bezoekers niet wilden blootstellen aan het risico om besmet
te worden met het Coronavirus. De rondleidingen zijn pas in het derde kwartaal van 2021 voortgezet. In
totaal hebben er van juni tot december 2021 elf fysieke rondleidingen plaatsgevonden waar 266 mensen
aan hebben deelgenomen. Dat is een flinke afname in vergelijking met 2019 en een kleine afname
vergeleken met 2020, dit is te verklaren door de coronamaatregelen die in 2021 golden. Hierdoor is het
aantal kunsteducatieactiviteiten een stuk lager uitgevallen dan verwacht.

Jaar Aantal geboekte
en betaalde
groepsrondleidi
ngen

Aantal
publieksevents

Aantal bezoekers

2017 n.v.t. 19 1202

2018 69 rondleidingen 26 3663

2019 83 rondleidingen 29 ca. 3900

2020 36 rondleidingen 2 offline
7 online

Ca. 1722

2021 12 rondleidingen 27 publieks-
evenementen

10 offline bij The Black
Archives
10 online (waarvan 6
podcasts)
7 offline co-producties op
partnerlocaties

Offline bezoekers: 16.113

Rondleidingen: 266
Expositie VOS:
Offline events TBA: 225
Bezoekers co-producties:
15.340

Online streams: 29.392
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Expositie Surinamers in Nederland: 100 Jaar Emancipatie en Strijd
De expositie ‘Surinamers in Nederland: 100 jaar emancipatie en strijd’ werd in november 2020 geopend
maar moest wegens de geldende coronamaatregelen meerdere keren de deuren sluiten. Daarom is
besloten om de expositie te verlengen. In 2021 was het vanaf 10 juni weer te bezoeken weer te
bezoeken!

Aan de hand van unieke archiefstukken, videobeelden en fotomateriaal delen we The Black Archives en
vereniging Ons Suriname (V.O.S.) verhalen over de eerste verenigingsactiviteiten van Surinamers in
Nederland in het begin van de twintigste eeuw. De expositie onthult verborgen verhalen over Surinamers
in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog en bijzondere verhalen over de emancipatie van de
Surinaamse taal en cultuur.

Kunstenaars Raul Balai, Patricia Kaersenhout, Hedy Tjin, Dewy 'Butterfingaz' Elsinga en Shertise Solano
bijzondere kunstwerken gemaakt om deze verhalen, die lang verborgen zijn gebleven, weer zichtbaar te
maken.
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Expositie: Sonsbeek x TBA ‘Sound Waves of Resistance’
The Black Archives was reeds in 2019 uitgenodigd om deel te nemen aan de internationale
kunstexpositie Sonsbeek die in 2020 zou plaatsvinden. Vanwege de covidsituatie was dit project een jaar
uitgesteld en opende het in juli 2021. Arnhem staat bekend om haar uitgestrekte park Sonsbeek midden
in het hart van de stad. Prominent op de Hartjesberg in dit groene landschap staat de Witte Villa, of villa
Sonsbeek. Sonsbeek wordt ten noorden begrensd door het landgoed Zypendaal, een bosrijk landgoed
dat is ontwikkeld in de Engelse landschapsstijl. Temidden van het landgoed staat het landhuis Zypendaal.

Deze landgoederen waren ooit de buitenhuizen voor de Nederlandse adel en regentenfamilies en
functioneren tegenwoordig als openbare parken waar men ter ontspanning kan wandelen, rusten en
recreëren. Achter de weelderig landschappen en landhuizen schuilen echter verborgen verhalen die zijn
verbonden aan geschiedenissen van gedwongen koloniale arbeid  en slavernij. De rijkdom en de vrije tijd
van de heersende adellijke en regentenklasse in Arnhem werd mogelijk gemaakt door de onvrije arbeid
van tot slaaf gemaakte mensen in Suriname, Indonesië en andere kolonies.

De expositie is ontworpen door Yinka Ilori (Engeland/Nigeria) en inhoudelijk samengesteld door The
Black Archives met ondersteuning van Erfgoed Gelderland en Sonsbeek 20 - 24. Het bevat werk van
Brian Elstak & Lawine, Leonel Piccardo, Richard Kofi, Ishfarah Esseboom en Jessica de Abreu.
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Open brief: "Rekening voor koloniale dwangarbeid: 9,5 miljoen"

Bij de officiële afschaffing van de slavernij ontving de Arnhemse regentenfamilie Brantsen een
reusachtige ‘schadeloosstelling’. Nu er in Sonsbeek 20→24 aandacht wordt besteed aan
deze koloniale geschiedenis hebben Mitchell Esajas (The Black Archives) en curator Amal
Alhaag (Sonsbeek 20→24)  een en ander uitgerekend en een factuur voor herstel(betalingen)
opgesteld.

Lees de open brief en bekijk de factuur via OneWorld

Barbara & Ishfarah Esseboom over de verborgen slavernijgeschiedenis van Zypendaal Arnhem.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=uxgXdqb9SfU
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‘Ancestral Rhythm’, 2021. Nyanga Weder op het landgoed bij Huis Zypendaal. Huis Zypendaal
was is gebouwd door de familie Brantsen, deze familie was ook eigenaar van plantage
Vossenburg in Suriname. De voorouders van Nyanga waren op deze plantage tot slaaf
gemaakt. Foto door Leonel Picardo
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Expositie: W.E.B. DuBois: Charting Black Lives

Illustratie Ambassade toonde in samenwerking met The Black Archives de expositie W.E.B. Du Bois
Charting Black Lives, een reizende expositie van The House of Illustration. Een tentoonstelling over de
impact van datavisualisatie die eerder te zien was in Londen.

W.E.B. Du Bois is een van de belangrijkste en meest invloedrijke Afro-Amerikaanse activisten en
intellectuelen van de 20e eeuw. Als mede-oprichter van de NAACP (National Association for the
Advancement of Colored People) en auteur van het baanbrekende boek The Souls of Black Folk, wordt
Du Bois geroemd om zijn diepgaande geschriften. Maar naast zijn beroemde essays produceerde Du
Bois een verbazingwekkende – maar weinig bekende – verzameling infographics om pseudo
wetenschappelijk racisme uit te dagen, waarbij hij de visuele argumenten net zo krachtig maakte als zijn
tekstuele.

W.E.B. Du Bois: Charting Black Lives toonde de complete set van 63 afbeeldingen die werden getoond
op de wereldtentoonstelling in Parijs in 1900, geproduceerd door Du Bois en een team van
Afro-Amerikaanse studenten van zijn sociologie-laboratorium aan de Universiteit van Atlanta. Deze
visueel innovatieve grafieken en kaarten vormden een radicaal nieuwe benadering om racisme te
weerleggen, gebruikmakend van opvallend gepresenteerde feiten en statistieken. Op 9 december 2021
werd een online event georganiseerd over het werk van W.E.B. Du Bois met kunstenaar Iris Kensmil,
kunsthistoricus Paul Goodwin en onderzoeksassistent Isabelle Britto.
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Expositie: Zwart Manifest ‘Op Weg Naar Zwarte Emancipatie’
@ OSCAM
In juni 2020 gingen meer dan 50.000 mensen de straat op in alle provincies van Nederland tijdens de
#BlackLivesMatter protesten. De afgelopen tien jaar is er met de anti-zwarte piet beweging een beweging
ontstaan die een vuist heeft gemaakt tegen institutioneel en anti-zwart racisme. Het besef groeit dat ook
Nederland worstelt met zijn eigen erfenis van het koloniale verleden en dat dit aangepakt moet worden.

HET ZWART MANIFEST
Vanuit deze beweging is het Zwart Manifest ontstaan: een ‘levend document’ met concrete adviezen en
eisen van en voor Zwarte gemeenschappen over het aanpakken van racisme en ongelijkheid in
verschillende sectoren zoals het onderwijs, de arbeidsmarkt en kunst en cultuur.

De strijd om diepgewortelde structuren van ongelijkheid te doorbreken is een veelzijdige strijd en strekt
zich uit tot alle terreinen van het maatschappelijk leven.Hoe kunnen we diepgewortelde structuren van
ongelijkheid doorbreken? Wat is de rol van kunstenaars, creatievelingen en schrijvers om verandering
teweeg te brengen? Hoe kunnen we samen de beweging in gang houden om het Zwart Manifest te
manifesteren?

Het manifesteren van het manifest
Kunstenaars Chimira Obiefule, Rossel Chaslie en het duo Jonathan Hoost en Youandi  hebben op een
creatieve manier uiting gegeven aan het manifest. Schrijvers Akú Anan, Bart Krieger, Jillian Emanuels,
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Mungayende Helene Christelle, Phaedra Haringsma, Princess Attia & Sherilyn Deen schreven vanuit
verschillende perspectieven over Zwarte gemeenschappen in Nederland. Het ruimtelijk ontwerp is
gemaakt door Setareh Noorani en Jelmer Teunissen.  De expositie is het resultaat van de open call
‘Manifesting Systemic Change Through Creative Waves’, georganiseerd door Nederland Wordt Beter,
New Urban Collective/The Black Archives en Black Queer & Trans Resistance NL in samenwerking met
BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht.

Zwart Manifest essays:

Als onderdeel van het project 'Manifesting the Manifesto zijn diverse schrijvers gevraagd om op basis van
het Zwart Manifest en beweging tegen anti-zwart racisme essays en verhalen te schrijven, lees ze hier:

● Akú Anan: 'Our Dreams Will Be Unspotted From The World'
● Bart Krieger 'Zet Je Tropenhelm Af; ElDorado Bevindt Zich Hier In Nederland!'
● Jillian Emanuels: 'Hoe Zwarte Ouders Antiracistisch Kunnen Opvoeden'
● Phaedra Haringsma: #BlackLivesMatter, ook in ons koloniale Koninkrijk | ENGLISH:

'#BlackLivesMatter in our Colonial Kingdom too'
● Princess Attia & Sherilyn Deen: 'Are We Not our Ancestors? Een Intergenerationeel Gesprek Met

Anti-Racisme Activisten'
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Expositie (in ontwikkeling) Facing Blackness
Met het project Facing Blackness behandelt NUC-TBA de verborgen geschiedenis en beeldvorming over
mensen van Afrikaanse afkomst en met name hoe beelden van Zwarte mensen en mensen van kleur in
het cultureel archief zijn verankerd. Het thema laat zien hoe hedendaagse beelden over Zwarte mensen
zijn verbonden aan een lange geschiedenis van rassenleer en koloniale beeldvorming en op welke wijze
deze denkbeelden in geschiedschrijving, ontwerppraktijken en populaire cultuur zijn terechtgekomen.
Illustratief voor het thema Facing Blackness is de ontwikkeling van de moderne reclame en product
design aan het einde van de negentiende eeuw dat voortvloeide uit “de industrialisering en de
ontwikkeling van massaproductie en, in internationaal verband, uit het imperialisme en de economische
integratie van afhankelijke en koloniale gebieden.”4 De Europese dominantie en dominante raciale en
koloniale denkbeelden werden gereflecteerd in de ontwerpen van verpakkingen, affiches, reclames en
producten. Suiker, rum, tabak en cacao werden in de koloniale periode door middel van gedwongen
arbeid van slaaf gemaakten geproduceerd. Met de ontwikkeling van de massaproductie werden dit soort
tropische producten ook via verpakkingsontwerpen geassocieerd met Zwarte arbeid en raciale stereotype
beelden van Zwarte mensen. The Black Archives heeft een aanzienlijke collectie bestaande uit objecten
en artefacten die uit deze periode voortkomen. In 1989 was er  al een grote tentoonstelling in het
Tropenmuseum, ‘Wit over Zwart’ gecureerd door Felix de Rooij, waarin de beeldvorming over Zwarte
mensen in de westerse populaire cultuur breed werd uitgelicht, de thematiek is echter nog erg
onderbelicht. Stereotype beelden hebben nog steeds veel invloed in de hedendaagse maatschappij.

Figuur 2 De 'Zwarte Piet Is Zwart Verdriet' beweging is erg onderbelicht geweest. The Black Archives legt de orale
geschiedenis van personen die actief waren en nog in leven zijn vast en vertaalt dit naar een educatieve expositie

terwijl het ook wordt gedocumenteerd als archiefmateriaal.

Het thema “Facing Blackness” behandelt aan de andere kant de wijze waarop Zwarte mensen zich via
emancipatiebewegingen verzetten tegen de beelden die vanuit ‘het westen’ over hen heersten, maar ook
tegen de invloed van Nederlandse wetenschappers en de gevestigde orde op de beeldvorming over
mensen van Afrikaanse afkomst. In plaats van uitsluitend naar buiten te kijken (internationaal), werpen we

4 Pieterse, J. N. (1990). Wit over zwart: Beelden van Afrika en zwarten in de westerse populaire cultuur. Koninklijk Instituut voor de
Tropen.: https://www.dbnl.org/tekst/nede008wito01_01/index.php
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juist een blik naar binnen: de Nederlandse visie. In het bijzonder zal aandacht worden besteed aan de
beweging tegen Zwarte Piet die al in het grootste deel van de twintigste eeuw bestond en sinds 2011 een
grote impact heeft gehad op het maatschappelijke debat rondom racisme en binnen een langere
verborgen geschiedenis van Zwarte emancipatiebewegingen past. Zo was er in de jaren negentig reeds
een beweging genaamd ‘Zwarte Piet is Zwart Verdriet’. Kunstenaars en grafisch ontwerp speelden binnen
deze beweging een essentiële rol. Zo begon de campagne ‘Zwarte Piet Is Racisme’ vanuit een collectief
waarin grafisch ontwerpers en beeldend kunstenaars betrokken. In 2021 was het tien jaar geleden dat
deze campagne van start ging. Middels het werk dat voortvloeit uit een open oproep wordt deze
verborgen geschiedenis op een creatieve manier gedocumenteerd en als input gebruikt voor een
multimediale expositie en een publieksprogramma in The Black Archives in Amsterdam Oost.

Open oproep en curatoren team

Het Stimuleringsfonds voor de Creatieve
Industrie heeft het mede-mogelijk gemaakt
om een open oproep te doen voor
kunstenaars en designers. De open oproep
is op 5 april 2021 gepubliceerd, er zijn 20
inzendingen ontvangen.5 Een commissie
bestaande uit het curatoren team
(tentoonstellingsontwerper Raul Balai,
grafisch ontwerper Serana Angelista) en
onderzoeker / projectleider Mitchell Esajas
hebben een selectie van vier kunstenaars
gemaakt: Gloria Holwerda, Jaasir Linger en
Sherida Kuffour) en het design team (Raul
Balai en Lydienne Albertoe). De
kunstenaars kregen de opdracht om op
basis van een ontwerpend onderzoek en in
dialoog met het curatoren team een nieuw
werk te maken voor de expositie Facing
Blackness. Ze kregen vijf maanden lang
(mei - oktober 2021) toegang tot het archief
om onderzoek te doen.

Kritisch en ontwerpend onderzoek
The Black Archives werkt jaarlijks met een curatorial team die de artistieke visie van het project
gezamenlijk invullen. Als artistiek adviseur begeleidt Serana Angelista de betrokken makers bij het maken
van ontwerpkritiek en zoekt de verbinding tussen de beschikbare middelen en design. Mitchell Esajas en
Jessica de Abreu begeleiden het archiefonderzoek met twee onderzoeksassistenten Isabelle Britto en
Alexina Gabriela. Ontwerpers Raul Balai en Lydienne Albertoe ontwikkelden een tentoonstellingsontwerp
in dialoog met de rest van het team. Samen vormen Serana, Raul, Mitchell, Lydienne en Jessica het
curatorial team. De drie kunstenaars / ontwerpers die vanuit de open call zijn geselecteerd zijn: Jaasir
Linger, Sherida Kuffour en Gloria Holwerda. Lydienne Albertoe is als tentoonstellingsontwerper als vierde
maker geselecteerd door extra ondersteuning van Het Zuidelijk Toneel Tilburg. Op basis van het
onderzoek en de inbreng van de kunstenaars ontwikkelde het curatorial team een tentoonstellingsconcept

5 https://www.theblackarchives.nl/open-oproep-facing-blackness.html
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waarin de structuur en thematiek van de expositie worden bepaald. Wij geloven in de eigen inbreng van
kunstenaars die vanuit hun artistieke vrijheid verrassende perspectieven en attitudes naar voren kunnen
brengen. Er werd onder meer bediscussieerd hoe de verdeling tussen tekst, (beeldende) kunst, objecten
en multimediaal materiaal dient te zijn en welke boodschap, informatie en beleving we willen dat de
bezoekers meenemen. Hoe ga je bijvoorbeeld om met controversiële beelden van geweld en racisme? In
hoeverre wilden we beladen erfgoed zoals beelden van Blackface en ‘negrophilia’ aan het publiek tonen
en wat voor standpunt neemt NUC-TBA in het publieke debat in?

Zo hebben we in de collectie een reeks aan missie spaarpotten die passen binnen een traditie van
karikaturale beeldvorming over Zwarte mensen. Dit kan voor bezoekers - in het bijzonder Zwarte
bezoekers - als schokkend worden ervaren. Vanuit een dekoloniaal perspectief kan ook de vraag worden
gesteld of we dit open en bloot zouden moeten willen tonen. In een traditioneel etnografisch museum zou
dit gewoon worden getoond, wij proberen deze traditionele manier van (re)presenteren te doorbreken
door andere manieren van presenteren. In bovenstaand ontwerp concept werd voorgesteld om de
karikaturen in een geblindeerde vitrine te plaatsen zodat bezoekers alleen het silhouet zien en via een
QR-code een foto van het object kunnen zien met kritische achtergrondinformatie.

Beeldende kunst in Facing Blackness expositie

Jaasir Linger wilde een installatie maken waarin ‘Zwarte vreugde’ centraal staat om tegenwicht te
geven aan het beladen erfgoed dat we zullen tonen. In zijn tussentijdse reflectie stuk schreef hij:

“Ik ben er bij toeval (gezien ik eigenlijk voorheen Surinaamse poëzie niet bekeek voor inspiratie voor
nieuwe projecten), achter gekomen (door random Surinaamse boeken open te slaan bij The Black
Archives, die poëzie bleken te bevatten), dat ik het antwoord op deze vraag het beste kan terugvinden
in teksten geschreven door Surinaamse poëten. Ik heb me laten inspireren door verschillende
gedichten geschreven door Surinamers gebaseerd en geïnspireerd op hun ervaringen als Surinamer in
de diaspora, waardoor ik meer ben gaan nadenken over mijn eigen ervaringen en ‘zijn’, wat ik zie als
blackness. Door de ervaringen van anderen en het ‘zijn’ van anderen te vergelijken met die van mezelf,
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ben ik gaan inzien dat ‘mijn eigen leven in de diaspora’ een grote bron van inspiratie an sich kan zijn
voor een nieuw werk wat ik wil gaan maken voor Facing Blackness.”

Planning, uitbreiding en verbouwing
Het streven was om de expositie in het najaar van 2021 te openen. Het onderzoeksproces liep
enige vertraging op vanwege teamleden die vanwege het coronavirus tijdelijk uitvielen én
vanwege onverwachte onderzoeksresultaten. Tijdens het onderzoek ontvingen we grote
hoeveelheden archiefmateriaal van mensen uit oudere generaties en van partnerorganisaties
zoals het Eye Filminstituut. Om deze informatie te onderzoeken was extra tijd nodig.  Daarnaast
kregen we de kans om uit te breiden naar de begane grond van het pand van vereniging Ons
Suriname. In eerste instantie zou de expositie in de galerie op de eerste verdieping waar wij
eerder exposities hebben gemaakt plaatsvinden. Hierdoor kunnen we twee keer zoveel
vierkante meters voor de expositie gebruiken. In september is de verbouwing onder leiding van
vereniging Ons Suriname van start gegaan. Volgens de planning zou de verbouwing ca. Drie
maanden duren en zou de inrichting in februari 2022 van start kunnen gaan zodat de expositie,
rond 21 maart 2022 - de dag van de Internationale Dag Tegen Racisme - geopend kan worden.
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Podcast Facing Blackness
In november 2021 was het precies tien jaar geleden dat de hardhandige arrestatie van de vreedzaam
demonstrerende Quinsy Gario en Jerry Afriyie een nieuwe golf van verzet tegen zwarte piet en racisme
aanwakkerde. In die tien jaar is er veel gebeurd. Er is echter een langere verzwegen geschiedenis van
verzet tegen zwarte piet en racisme in Nederland.

In de jaren ‘90 organiseerde actiegroep Zwarte Piet Is Zwart Verdriet bijvoorbeeld demonstraties, petities
en andere acties om de Sinterklaastraditie te veranderen en racisme in Nederland aan de kaak te stellen.
Ze ontvingen echter veel weerstand. Vanaf 2011 zorgde de Zwarte Piet Is Racisme campagne voor een
kentering in het maatschappelijke debat. Andere actiegroepen zoals Kick Out Zwarte Piet bleven door
middel van vreedzame demonstraties, educatieve campagnes en andere acties zich inzetten voor een
zwarte piet en racisme vrije samenleving. Op zaterdag 20 november organiseerde The Black Archives
een live podcast opname met oud-leden van Zwarte Piet Is Zwart Verdriet Lulu Helder en Kodjo (Otmar
Watson) en leden van de huidige golf van de anti-zwarte piet beweging Kunta Rincho (Zwarte Piet Niet,
mede-initiator KOZP) en Perle Miangue (Eindhoven Kan Het, KOZP). Mitchell Esajas van The Black
Archives modereerde het gesprek. Het gesprek werd tevens gebruikt als input voor de expositie Facing
Blackness.

Het eerste onderdeel van het programma wordt opgenomen als een live podcast. Het publiek mocht in
het tweede deel ook aan het gesprek deelnemen. De videopodcast is terug te zien via ons
Youtubekanaal. In samenwerking met Oneworld en VICE werden er tevens twee artikelen gepubliceerd
waarin er ook een oproep stond om verhalen en archiefstukken te delen:

Lees ook twee artikelen die we i.s.m. partners hebben gepubliceerd:

- One World:
‘Kritiek op zwarte piet gaat generaties terug: ‘wij werden genegeerd’

- VICE: https://www.vice.com/nl/article/n7nna7/lulu-helder-zwarte-piet-kozp-strijd-racisme
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TBA Podcasts en digitale activiteiten
Met de podcasts hebben we verdiepende gesprekken gevoerd over historische vraagstukken en actuele
thema’s aan de hand van bijzondere archiefstukken en/of nieuwswaardige gebeurtenissen. De podcasts
kunnen worden gezien als een vorm van archiefvorming omdat de opnames gratis toegankelijk zijn via
onze website, ons Youtube kanaal en via Spotify.

Podcast #1 De Strijd voor Eerherstel voor
Anton de Kom

De aandacht voor Anton de Kom is door de
#BlackLivesMatter en anti-racisme
beweging in een stroomversnelling
gekomen. In juni 2020 werd bekend
gemaakt dat De Kom wordt opgenomen in
de Canon van Nederland. In februari 2021
nam de Tweede Kamer, na jaren van strijd
voor eerherstel voor De Kom, een motie aan
waarin stond dat er ‘een ruiterlijk gebaar’
moet komen ‘waarin het foutieve handelen
van de toenmalige overheid inzake Anton de Kom ondubbelzinnig wordt erkend.’

 Er is echter een lange strijd voor eerherstel voor de Kom geweest. Roy Wijks, Andre Reeder en Ernestine
Comvalius waren betrokken bij een petitie voor Eerherstel voor De Kom van de actiegroep LOSON die in
1988 aan de Tweede Kamer werd aangeboden. Dit leidde o.a. tot de totstandkoming van het Anton de
Komplein in de Bijlmer. Tijdens de eerste aflevering van The Black Archives podcast ging Mitchell Esajas
met deze bijzondere gasten in gesprek over de strijd voor eerherstel voor Anton de Kom en hun blik op
de recente ontwikkelingen.6 In de tweede en derde podcast ging Mitchell in gesprek met bijzondere
gasten over de Tweede Kamerverkiezingen. De vierde podcast was de best bekeken podcast en ging
over de Surinaamse spirituele traditie, Winti. De vijfde en zesde podcasts werden na de lockdown als ‘live
podcasts’ met publiek opgenomen. De vijfde ging over ondernemerschap en creativiteit met Ellen Brudet
(Coloured Goodies), Guillaume Philibert(Filling Pieces) en Lee Stuart (Patta). De zesde podcast ging over
het 10 jarige bestaan van de ‘Zwarte Piet Is Racisme campagne’ in het kader van het project Facing
Blackness. Alle podcasts zijn terug te luisteren en bekijken via ons Youtube-kanaal en via Spotify.

6 https://www.youtube.com/watch?v=jTxlmE82moM&list=PLwoIVWKgCtDo8JtGGm2Og8y9wBaznoWJY&index=1
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2. Projecten en samenwerkingen

1 jaar na #BlackLivesMatter
Het was in juni 2021 een jaar geleden dat meer dan tienduizend mensen naar de Dam kwamen om een
vuist te maken tegen institutioneel racisme. De Black Lives Matter-beweging bestond natuurlijk al jaren,
maar de demonstratie die in Amsterdam georganiseerd werd nadat George Floyd werd vermoord in de
Verenigde Staten was het begin van een grote reeks protesten in Nederland. Nooit eerder kwamen er
zoveel mensen bijeen om te demonstreren tegen anti-zwart racisme en politiegeweld.

Ondanks dat de pandemie net een paar maanden door het land raasde, riskeerden mensen van alle
leeftijden hun gezondheid om hun stem te laten horen. Uiteindelijk bleek de demonstratie, in tegenstelling
tot wat critici voorspelden, geen brandhaard te zijn geweest. Op andere plekken in het land werd ook flink
geprotesteerd, bijvoorbeeld in Nijmegen, Almere, Utrecht, Enschede en Eindhoven. Naast mensen,
stonden de pleinen en velden ook vol met protestborden. “We will not be silent”, “Why is ending racism a
debate?”, “You’ve fucked with the last generation”, stond erop geschreven. “Make racism wrong again”,
“White silence is white violence” en “Being black shouldn’t be a crime,” waren ook rake leuzen. En
natuurlijk waren er een ontelbaar aantal borden met daarop “Black Lives Matter”.
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The Black Archives heeft zoveel mogelijk protestborden verzameld en opgeslagen. Op een nieuwe
website hebben we deze collectie toegankelijk gemaakt voor een breder publiek gesteld.

“Anti-zwart racisme is een specifieke vorm van racisme die zwarte mensen treft,” zegt Mitchell Esajas,
oprichter van The Black Archives. “Het is geworteld in een lange geschiedenis van slavernij en
kolonialisme. Anti-zwart racisme is ook een structureel probleem in Nederland. De protestborden
weerspiegelen de gedachten, standpunten en visie van de vele demonstranten. Het is de bedoeling deze
te archiveren voor educatieve en artistieke doeleinden.” Om de historische protesten te vieren,
fotografeerde VICE de mensen die hun bordje een jaar later nog bewaard hadden, en van wie het bord bij
The Black Archives ligt opgeslagen.7 Daarnaast produceerde VICE i.s.m. The Black Archives een video
waarin er met een aantal mensen werd teruggeblikt op de beweging.8

- Video met VICE: https://www.youtube.com/watch?v=6Nq7C2N-8eM

8 https://video.vice.com/nl/video/hoe-kijken-we-een-jaar-later-terug-op-black-lives-matter-op-de-dam/60b525d03f0d7e53c3179e23

7 https://www.vice.com/nl/article/88n85v/black-lives-matter-demonstranten-en-hun-protestborden
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Anton de Kom Schrijfwedstrijd: Antonlogie
Op 15 oktober 2021 is bekend gemaakt dat Liang de Beer en Rudya Melim de winnaars zijn van de
eerste Anton de Kom-schrijfwedstrijd, georganiseerd door The Black Archives, Stichting Anton de Kom en
uitgeverij Atlas Contact.

Hun verhalen zijn opgenomen in de bundel Antonlogie,
verhalen over het gedachtegoed van Anton de Kom, dat
gelijktijdig werd gepresenteerd. Liang de Beer schreef
het essay Verhalen van migratie waarin ze de vraag
tracht te beantwoorden hoe de kolonie doorwerkt in haar
familiegeschiedenis en Rudya Melim schreef een
poëtische ode Aan Anton de Kom, aan activisten van
toen & nu en aan jou.

Volgens de jury van de Anton de Kom-schrijfwedstrijd,
bestaande uit Kathleen Ferrier, Vincent de Kom, Raoul
de Jong, Tessa Leuwsha en Mitchell Esajas, getuigen de
inzendingen van een enorme verhalende kracht en
urgentie. In totaal meldden 46 mensen zich aan voor de
schrijfwedstrijd. Hieruit werd een voorselectie van 15
personen gemaakt die hebben deelgenomen aan een
traject waarin ze aan schrijfworkshops hebben
deelgenomen van Karin Sitalsing en Neske Beks. Er zijn
uiteindelijk 13 inzendingen voor de schrijfwedstrijd
ingestuurd.

Hoezeer Anton de Koms gedachtegoed een bron van
inspiratie is voor vele generaties, bewijzen ook de
overige verhalen in de bundel 'Antonlogie: Verhalen over
het gedachtegoed van Anton de Kom'. In vaak heel
persoonlijke, onderzoekende bijdragen buigen de schrijvers zich over onder meer hun band met het
gedachtegoed van De Kom, zijn inzichten over recht en onrecht, zijn pleidooi voor zwart bewustzijn en
zijn strijd om de dingen waar we niet graag over praten bespreekbaar te maken. Deze bundel wordt
ingeleid door Mitchell Esajas en bevat naast de bijdragen van de twee winnaars van de Anton de
Kom-schrijfwedstrijd essays van Guno Jones, Nina Jurna, Vincent de Kom, Ianthe Sahadat en Humberto
Tan.

26



27



Surinaamse School @ Stedelijk Museum
De tentoonstelling Surinaamse School: Schilderkunst van Paramaribo tot Amsterdam werd op 12
december 2020 geopend in het Stedelijk Museum Amsterdam maar moest na enkele dagen worden
gesloten vanwege de geldende Coronamaatregelen. Op 5 juni 2021 werd het heropend, de expositie was
t/m 11 juli 2021 te zien. Mitchell Esajas en Jessica de Abreu waren als gastcuratoren betrokken bij de
ontwikkeling van deze tentoonstelling daarnaast zijn er diverse archiefstukken uit de collectie van The
Black Archives getoond. Op 18 maart 2021 werd er een online talkshow uitgezonden die i.s.m. The Black
Archives werd georganiseerd.

“Surinaamse School is een viering van
Surinaamse schilderkunst in al haar
verscheidenheid en diepgang. Met meer
dan 100 kunstwerken van 35 kunstenaars
neemt Surinaamse School je mee langs de
schilderkunst van ca. 1910 tot midden jaren
1980 en de verhalen die eraan ten
grondslag liggen; van de verbeelding van
de eigen geschiedenis, spiritualiteit en het
alledaagse leven tot abstracte
experimenten en maatschappelijke
veranderingen.
De ontwikkeling van het
kunst(vak)onderwijs is van grote invloed
geweest op de professionalisering van de
kunstbeoefening, en daarmee op de
ontwikkeling van de schilderkunst.
Surinaamse pioniers die een grote
stimulans zijn geweest voor andere
kunstenaars krijgen daarom bijzondere
aandacht in de tentoonstelling. Met een
team van gastcuratoren is onderzocht wie
Surinaamse kunst op de kaart heeft gezet.
Sommige kunstenaars bedreven gelijktijdig met hun artistieke werk sociaal-maatschappelijk en politiek
activisme ter bevordering van een (cultureel) zelfstandig Suriname. Ook het werk van kunstenaars die
lange tijd in Amsterdam werkzaam zijn geweest, zoals Armand Baag en Quintus Jan Telting, wordt
uitgebreid gepresenteerd in Surinaamse School.”

- De reader is hier te lezen.
- De talkshow is hier terug te zien.
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Refresh Amsterdam
  Vanaf 11 december 2020 was de tentoonstelling Refresh Amsterdam te zien in het Amsterdam Museum
en op diverse locaties in de stad. Dit is een tweejaarlijkse manifestatie rond Amsterdamse stadscultuur
met werk van hedendaagse makers. Het thema van deze editie was ‘Sense of place’. In de
tentoonstelling in het Amsterdam Museum waren werken van meer dan vijfentwintig
kunstenaars(collectieven) uit verschillende disciplines te zien, elk met een eigen perspectief op de stad
en haar grote sociale en culturele diversiteit. De perceptie van de stad ‘Sense of place’ ging over mensen
en hun perceptie van een plaats.

Steden zoals Amsterdam zijn constant in beweging. De cultuur van de buurt, de kwaliteit van de
leefomgeving en processen zoals migratie, gentrificatie en de impact van het koloniale verleden, hebben
invloed op hoe mensen zich verhouden tot een plaats en of zij zich er kunnen thuisvoelen. Refresh
Amsterdam vertrekt vanuit het besef dat stadscultuur bestaat uit de ervaringen van mensen met allerlei
achtergronden, netwerken en tradities die constant in beweging zijn.
In het voorjaar was er een open call gedaan waarop makers konden reageren. Refresh Amsterdam was
een initiatief van het Amsterdam Museum waarin hedendaagse makers met een artistieke praktijk werden
uitgenodigd hun visie op het thema voelbaar en
deelbaar te maken via hun werk. Het Amsterdam
Museum werkte hierbij samen met De Appel, CBK
Zuidoost, Compagnietheater, OSCAM,
Rijksakademie, SEXYLAND en The Black Archives.

B.A.S.S. (Black Archives Sound System)9

Voor Refresh Amsterdam heeft Brian Elstak nieuw
werk gecreëerd geïnspireerd op zijn
jeugdsentimenten: tekenfilms, games, hiphopcultuur
en stripboeken. B.A.S.S. is onderdeel van L.O.B.I.
ARCADE, een serie kunstwerken die verschillende
thema’s aansnijden maar een eenheid zijn door de
arcadekast-vorm.

Speciaal voor B.A.S.S. dompelde Elstak zich samen
met DJ The Flexican, MC’s RFx en DenZen onder in
The Black Archives. ‘The Black Archives zijn een
archief waar een schat aan onderbelichte verhalen
ligt die het waard zijn om verteld te worden’, legt
Elstak uit. ‘Beter gezegd: ze zijn cruciaal, omdat ze
iets laten zien van de weg hiernaartoe. Daarnaast
bieden deze verhalen ook een nieuw perspectief op
hoe we nu tegen urgente vraagstukken als
maatschappelijke ongelijkheid aankijken, en hoe we
ons hier als kinderen van migranten bewegen in de
stad en maatschappij. Naast boeken, verhalen, video’s en fotomateriaal is het archief ook rijk aan muziek
op vinyl en cassettebandjes. The Flexican heeft daar veel samples van kunnen gebruiken en samen met
de mc’s een soundscape gecreëerd waarmee zij een ode brengen aan de oorspronkelijke muzikanten.

9 https://refresh.amsterdam/en/kunstenaars/brian-elstak/
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De mixtape van B.A.S.S. is ook op Spotify volledig te beluisteren via podcast Lawine met Ella John,
Denzen, RFX, The Flexican & Brian Elstak:
https://open.spotify.com/show/0iA3HxHKts8bDdzmDUUkZC?si=2d00df175aa84cd6

Het kunstwerk is na de expositie aan The Black Archives gedoneerd.

Actieonderzoek Anti-zwart racisme in Amsterdam

Op verzoek van de gemeente Amsterdam heeft The Black
Archives een actie onderzoek gedaan naar anti-zwart racisme in
Amsterdam.10 Voor het onderzoek zijn er meer dan 50 mensen
uit verschillende Zwarte gemeenschappen en sectoren
gesproken. Het onderzoek is gepresenteerd als Witboek
Zwartboek, een knipoog naar de negatieve connotatie dat het
woord Zwart in de Nederlandse taal en cultuur vaak heeft. Op
basis van het onderzoek zijn enkele aanbevelingen gedaan aan
de gemeente om anti-zwart racisme effectief te bestrijden. Een
van de aanbevelingen heeft geresulteerd in een opdracht om
‘safe space sessies’ te organiseren binnen Zwarte
gemeenschappen.

10 https://www.scienceguide.nl/2021/08/amsterdamse-onderwijs-moet-anti-racisme-waakhond-krijgen/
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DSGN-IN Symposium: Pilot Bijlmer Dossier
Amsterdam Zuidoost heeft een unieke geschiedenis. Net als andere delen van de stad is het stadsdeel
onderhevig aan gentrificatie en gebiedsontwikkeling dat niet altijd ten goede komt aan de huidige
bewoners. Welke lessen kunnen wij halen uit de geschiedschrijving en onderbelichte geschiedenis die
voor structurele verbeteringen kunnen zorgen in gebiedsontwikkeling en architectuur? Hoe ziet een
inclusieve gebiedsontwikkeling eruit? Op deze vragen zoeken wij antwoorden en vanuit deze verkenning
zijn wij DSGN-IN gestart: ongevraagd ontwerpend onderzoek vanuit een dekoloniaal perspectief.

Voor de eerste pilot van DSGN-IN is er een open
oproep uitgezet voor architecten en ontwerpers. Uit
de vijftien aanmeldingen is een selectie van vier
architecten(teams) gemaakt die hebben nagedacht
en gewerkt aan vier projecten voor ons Bijlmer
Dossier. Het traject zou vijf maanden duren. Vier
geselecteerde architecten/stedenbouwkundige
ontwerpers kregen een honorarium €1.350 per
maand (incl. BTW, juli - november 2021) en een
productiebudget van maximum €1.500 (incl. BTW)
p.p. uitgereikt om een nieuw werk te maken voor het
DSGN-IN: Bijlmer Dossier. De geselecteerde
architecten teams zijn:

- Team | Lucien & Inez Lafour
- Team | Setareh Noorani & Matt Pleizier
- Team | Paul Kuipers & Maarten Vermeulen
- Team | Heidi Klein

Ongevraagd ontwerpend onderzoek

De makers/ontwerpers (architecten/stedenbouwkundigen) zijn gevraagd om kritisch te kijken naar de
ontstaansgeschiedenis van de wijk: Welke subculturen zijn in deze wijk ontstaan en met welke specifieke
kernwaarden en kwaliteiten? Wat voor ontwerpstrategieën en methodieken zouden kunnen bijdragen aan
meer inclusieve gebiedsontwikkeling? Welke onderwerpen verdienen prioriteit?

Deze individuele werken vormen samen een collectief eindverslag die bijdraagt aan een filosofisch
fundament voor ongevraagd ontwerpend onderzoek. Het project is mede-mogelijk gemaakt door het
Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie. Van juli 2021 tot september 2021 is er een programma
georganiseerd waarbij The Black Archives verdiepende gesprekken en discussies over de thematiek en
de gebiedsontwikkeling in de Bijlmer  bespreekbaar maakte met verschillende gastsprekers en
ervaringsdeskundigen. Vanaf september kregen de architecten de opdracht om zelfstandig en in dialoog
met elkaar hun casussen uit te werken. Vanwege de corona maatregelen moest de planning worden
aangepast en wordt het project in 2022 afgerond.

Muurschildering Zwarte en Surinaamse helden
In juni 2020 hebben we kunstenaars Hedy Tjin en Dewy Elsinga gevraagd om een muurschildering te
maken bij de ingang van het pand van vereniging Ons Suriname / The Black Archives. Op de muur zijn
Surinaamse en zwarte helden Anton de Kom, Perez Jong Loy, Cindy Kerseborn, Dr. Sophie Redmond en
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Hugo Kooks afgebeeld. Het is een extensie van de expositie ‘Surinamers in Nederland: 100 jaar
Emancipatie en Strijd’.

 In de ochtend van donderdag 3 december is de muurschildering ‘De muur van Surinaamse en zwarte
helden’ door nog onbekende personen beklad en gevandaliseerd met witte verf stickers waarop de tekst
‘Roetveeg Piet = Genocide”. The Black Archives en vereniging Ons Suriname zien dit als een poging tot
racistische intimidatie van zwarte mensen die zich uitspreken tegen racisme.11 In januari 2021 is een
verdachte opgepakt die op basis van camerabeelden en sociale media is herkend.12 In het voorjaar is de
muurschildering hersteld door kunstenaars Hedy Tjin en Dewy Elsinga.

12 https://nos.nl/artikel/2365415-man-opgepakt-voor-vernieling-pand-van-the-black-archives-in-amsterdam

11

https://www.theblackarchives.nl/bekladding-van-pand-vereniging-ons-suriname-en-the-black-archives-is-p
oging-tot-racistische-intimidatie.html
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Petitie: Maak 1 Juli een Nationale Vrije Dag

The Black Archives heeft in juni 2021 samen met Stichting Nederland Wordt Beter en mediaplatform
FunX een petitie opgesteld om 1 juli - Keti Koti - een nationale vrije dag te maken. Op deze dag wordt het
leed en het onrecht dat de tot slaaf gemaakten is aangedaan herdacht en wordt de afschaffing van de
slavernij gevierd.13

Op 1 juli 1863 werd de Nederlandse slavernij in Suriname en op de voormalig Nederlandse Antillen
afgeschaft. Het is tijd dat de politiek erkent dat de trans-Atlantische slavenhandel een onmiskenbaar
onderdeel is van de Nederlandse geschiedenis. Dat is na meer dan 150 jaar hard nodig, want de
gevolgen van kolonialisme en slavernij werken nog steeds door in de huidige samenleving: institutioneel
racisme, onderdrukking en ongelijkheid zijn dagelijkse realiteit voor veel Afro-Nederlanders.
Initiatiefnemers FunX, Stichting Nederland Wordt Beter en The Black Archives hebben een petitie
opgesteld om van 1 juli een nationale vrije dag te maken. Ook willen we dat Nederland formeel excuses
aanbiedt voor de Nederlandse rol in de slavernij. Daarnaast moet de overheid zorg dragen voor een
nationale herdenking die aan alle voorwaarden voldoet en waarbij de overheid alle nodige
verantwoordelijkheid op zich neemt. Deze petitie is meer dan 62.000 keer ondertekend en werd in juli
aangeboden aan leden van de Tweede Kamer. De campagne heeft veel media aandachte gegenereerd,
er werd in vrijwel alle kranten over gepubliceerd. Desondanks was er in 2021 nog geen meerderheid in de
Tweede Kamer voor het initiatief, de campagne wordt in 2022 vervolgd.

13 https://www.funx.nl/theme/1juli
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LUSH x The Black Archives

Lush lanceerde op vrijdag 19 november 2021 in samenwerking met The Black Archives ‘Het Grote
Verborgen Boek’, een exclusieve bath bomb waarmee ze meer zichtbaarheid willen creëren voor Zwarte
perspectieven in de Nederlandse geschiedenis.14

Het campagnevoerende cosmeticamerk hoopt
hiermee bij te dragen aan het algemeen
bewustzijn over de gedeelde Nederlandse
geschiedenis, om zo hedendaagse sociale
verhoudingen en het debat hierover te
veranderen. Het Grote Verborgen Boek (€
7,50) werd twee weken lang verkocht in
Nederlandse winkels en online. De gehele winst
van de bath bomb gaat naar The Black
Archives.15

In aanloop naar Sinterklaas én 10 jaar nadat
‘Zwarte Piet is Racisme’ het debat over racisme
in Nederland op gang bracht, deelt Lush
gedurende twee weken via haar online en offline
kanalen informatie, kennis en middelen voor
klanten en voorbijgangers om meer te leren over
Zwarte geschiedenis in Nederland. De opbrengst
van ‘Het Grote Verborgen Boek’ wordt gebruikt
om de ontwikkeling van de expositie Facing
Blackness mogelijk te maken die in 2022 zal
openen.

15 https://www.theblackarchives.nl/lush.html
14 https://weare.lush.com/nl/press-releases/zwarte-geschiedenis-is-nederlandse-geschiedenis/
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3. Archief
Het archief en de verschillende collecties die wij beheren vormen de basis van The Black Archives. The
Black Archives stoelt op de bijzondere collecties aan boeken, documenten en artefacten die een
onderbelichte geschiedenis en cultuur vanuit Zwarte en ‘niet-westerse’ perspectieven omvat. In 2020
werd een pilot om de Huiswoud collectie met een team van vrijwilligers en enkele archief experts te
inventariseren afgerond. In 2021 hebben we dit geëvalueerd en geconcludeerd dat het systeem dat in
deze pilot werd gebruikt niet gebruiksvriendelijk genoeg was voor The Black Archives. Daarom is
besloten om het inventariseren van de collecties voort te zetten via een open source software systeem
Omeka en LibraryThing. Het Omeka systeem past beter bij The Black Archives als ‘community archive’
omdat het mensen de ruimte geeft om zelfs archiefstukken toe te voegen en archiefstukken kunnen
breder en holistische worden beschreven.

#BlackLivesMatter protestborden collectie

Op 1 juni 2020 vond de grootste demonstratie tegen anti-zwart racisme in de geschiedenis van de stad
Amsterdam en Nederland plaats. Zo een 10 tot 14 duizend mensen kwamen bijeen om na de brute
politiemoord op #GeorgeFloyd gezamenlijk solidariteit te tonen met mensen die in verzet komen tegen
anti-zwart racisme in de VS en om aan te tonen dat dit probleem ook in Nederland speelt. In de
daaropvolgende dagen en weken gingen meer dan 50.000 mensen de straat op tijdens
solidariteitsdemonstraties in Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Leeuwarden, Middelburg, Almere en vele
andere steden.

The Black Archives heeft een oproep gedaan om deze protestborden in te zamelen. De protestborden
reflecteren namelijk de gedachten, standpunten en visie van de vele demonstranten. Een team van
vrijwilligers heeft 638 protestborden gedigitaliseerd. Richard Weaver, stagiair Museum Studies
(Universiteit van Amsterdam), heeft voor dit project een open source online platform en archief database
ontwikkelt waarin de gehele collectie protestborden te vinden is. De collectie werd precies een jaar na het
#BlackLivesMatter protest op de Dam gelanceerd i.s.m. VICE en is toegankelijk via:
https://collection.theblackarchives.nl/. Enkele protestborden zijn via dit systeem toegankelijk gemaakt en
o.a. uitgeleend voor de expositie ‘Gouden Koets’ in het Amsterdam Museum. Vanwege de
gebruiksvriendelijkheid is besloten om ook alle andere collecties via dit platform te archiveren.

Naast de #BlackLivesMatter protestborden zijn vrijwilligers begonnen aan het inventariseren van de
collectie koloniale en racistische kinderboekjes in het kader van het project Facing Blackness. In het
kader van het project Facing Blackness heeft TBA tevens bijzondere donaties ontvangen, o.a. Een
collectie van actiegroep Zwarte Piet Is Zwart Verdriet.
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The Black Archives Bijlmer
In de zomer van 2020 werd een deel van deze collectie toegankelijk gemaakt voor het publiek in onze
tijdelijke dependance The Black Archives Bijlmer in Amsterdam Zuidoost onder leiding van coördinator
Wouter Pocornie. Gedurende het jaar hebben vrijwilligers verschillende collecties geïnventariseerd:

- Adriaan van Dis collectie: 193 boeken
- Frits Corsten collectie: 1667 boeken
- Philomena Essed collectie: 233 boeken

In september 2021 werd het pand waar The Black Archives Bijlmer was gevestigd gesloten vanwege
herontwikkeling van het Amstel III gebied. Er is gezocht naar een alternatieve locatie in Amsterdam
Zuidoost en er hebben gesprekken plaatsgevonden met potentiële verhuurders en partners. Uiteindelijk is
het besluit gemaakt om voorlopig niet in een nieuwe fysieke locatie te trekken omdat het beheer van een
extra locatie meer capaciteit en financiering vraagt dan dat de organisatie beschikbaar heeft. Daarnaast
zorgde de coronacrisis voor extra onzekerheden die groter leken dan de mogelijke voordelen die de extra
locatie kan opleveren. De collecties die in The Black Archives Bijlmer toegankelijk werden gemaakt zijn
weer ondergebracht in een opslagruimte. Enkele activiteiten zoals DSGN-IN en de book club worden
virtueel of op andere locaties voortgezet onder leiding van coördinator van TBA Bijlmer Wouter Pocornie.
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4. TBA in de media 2021

De Racisme Kennistest
Niemand praat er graag over en er is nog veel onbekend, maar één ding is zeker: Racisme is
er, overal. Op 21 maart 2021 - de Internationale Dag Tegen Racisme - en op 31 mei 2021 werd
de Racisme Kennistest op NPO 3 uitgezonden.16 In de uitzending stelden presentatoren Sahil
Amar Aïssa en Natasja Gibbs twintig vragen. Hoe ziet alledaags racisme eruit? Wat is
institutioneel racisme? En wat doet het met je geest als je racisme ervaart? Aan de hand van
die vragen gingen Peter R. de Vries, Sanne Wallis de Vries, Ronnie Flex, Willie Wartaal, Olcay
Gulsen en Pete Wu in gesprek over het thema.17 Antropoloog Mitchell Esajas (The Black
Archives) en interdisciplinair sociaal-wetenschapper Alana Helberg-Proctor gaven duiding.

17 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5221030/racisme-nederland-kennistest-bnnvara
16 https://www.npo3.nl/de-racisme-kennistest/POMS_S_BV_16373684
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5. Financiën en bedrijfsvoering
Het jaar 2021 was vanwege de coronamaatregelen en de lockdown die tot juni 2021 duurde ook
financieel een uitdagend jaar. Belangrijke bronnen van inkomsten zoals de publieke rondleidingen in het
archief en de kaartverkoop voor de expositie(s) en evenementen waren sterk afgenomen. Desondanks
heeft TBA het jaar met een positief resultaat kunnen afsluiten.

Toelichting op de baten
Helaas vielen de directe opbrengsten uit publieksinkomsten met €3265 euro erg tegen in 2021 t.o.v. de
AFK begroting (€29,1k). Door de corona lockdown welke van december 2020 tot begin juni 2021 heeft
geduurd bleef onze expositie dicht en konden er geen publieke rondleidingen door het archief worden
verzocht. Ook was verwacht dat naast de expositie “100 jaar Surinamers in Nederland” de expositie
“Zwartheid onder ogen komen” zou worden geopend in het najaar van 2021. Dit zou de kaartverkoop
positief moeten beïnvloeden maar door een langere voorbereiding- en onderzoeksfase, ziekte en
quarantaine van teamleden en een vertraging in de renovatie en verbouwing van de expositieruimte
moest de opening worden uitgesteld naar 2022. Wel waren er de baten uit co-producties, advies- en
onderzoeksopdrachten, verkoop van boeken en merchandise, rondleidingen door het archief voor
organisaties en lezingen die we extern hebben gegeven. Deze inkomsten waren goed voor €61,8k. De
inkomsten uit educatie zijn ook veel lager uitgevallen (€990 euro) dan begroot (€13.500 euro), omdat  er
sprake was van een langdurige schoolsluiting welke deels gepaard ging met de sluiting van de culturele
sector ten tijde van de Coronalockdown. Omdat het resterende jaar ten aanzien van restricties en
maatregelen onzeker verliep en om de gezondheid van onze medewerkers te waarborgen  hebben we
besloten cultuureducatieve activiteiten bedoeld voor scholen on hold te zetten.

Met de bijdragen van donateurs voor €81,3k en toekenningen uit private fondsen voor €159,2k kwam Stg.
New Urban Collective naast de jaarlijkse toekenning van het AFK en de directe publieksinkomsten op een
totaal van €520.846 euro aan baten.
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Organisatie & Code Good Governance

1. De organisatie realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te
creëren, over te dragen en/of te bewaren.

Stichting New Urban Collective & The Black Archives heeft de missie om de verborgen geschiedenis
zichtbaar te maken en te verdiepen voor wie al verder aan het zoeken is. TBA creëert maatschappelijke
waarde door het ontwikkelen van exposities, online en offline publieksprogrammas en het toegankelijk
maken van een uniek archief. In 2021 heeft de organisatie maatschappelijke waarde gecreëerd door
onder meer de exposities ‘Surinamers in Nederland: 100 jaar Emancipatie en Strijd’, ‘Zwart Manifest: Op
Weg Naar Zwarte Emancipatie’ en ‘W.E.B.DuBois: Charting Black Lives’ zelf al of als co-productie met
partners open te stellen voor het publiek. Daarnaast zijn er meer dan online en offline 25
publieksprogrammas georganiseerd en is een petitie gelanceerd die impact heeft gehad op het
maatschappelijke debat over het slavernijverleden en de erfenis daarvan. De resultaten en impact staan
nader toegelicht in het activiteitenoverzicht.

2. De organisatie past de principes van de Governance Code Cultuur toe en licht toe hoe zij
dat heeft gedaan (‘pas toe én leg uit’). De organisatie volgt de aanbevelingen op en wijkt
daar alleen gemotiveerd van af (‘pas toe óf leg uit’).

3. Bestuurders en toezichthouders zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op
belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een
transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen.

Er is een bestuur op afstand geïnstalleerd dat de regels in de statuten volgt om belangenverstrengeling te
voorkomen. In 2021 is er een benoemings- en aftredingsschema vastgesteld. Tijdens
bestuursvergaderingen wordt er gelet op in hoeverre er sprake is of kan zijn van belangenverstrengeling.
Zo wordt er onder meer geëvalueerd of er sprake is van een (potentieel) tegenstrijdig belang dusdanig
dat sprake is van ‘een persoonlijk tegenstrijdig belang’ dat van ‘materiële betekenis’ is voor een betrokken
rechtspersoon. Ook beoordeelt het bestuur in hoeverre een persoon die ‘een persoonlijk tegenstrijdig
belang’ heeft en of deze op basis van de uitkomst wel of niet mag deelnemen aan beraadslaging en
besluitvorming van onderwerpen. Het beleid van het bestuur is erop gericht enige vorm of schijn van
belangenverstrengeling te voorkomen. Daarnaast worden de principes uit de Governance Code Cultuur
besproken tijdens bestuursvergaderingen en wordt er gereflecteerd op het toepassen van deze principes
in de context van de organisatie.

4. Bestuurders en toezichthouders zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge
verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar.

5. Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren
en de resultaten van de organisatie.

Binnen het bestuur is er een duidelijke taakverdeling tussen de voorzitter, de secretaris en de
penningmeester. Daarnaast zijn bepaalde taken en verantwoordelijkheden gedelegeerd naar de directie,
deze taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de functieomschrijvingen van de directeur en de
zakelijk leider. Bij de werving van de zakelijk leider in april 2021 zijn de taken die onder deze functie
vallen contractueel vastgelegd. In dezelfde maand zijn de directeur en het hoofd archieven tevens
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formeel in dienst getreden op basis van een arbeidsovereenkomst en een functieomschrijving waarin
taken en verantwoordelijkheden formeel zijn vastgesteld. Hun functioneren wordt jaarlijks geëvalueerd
tijdens evaluatiegesprekken en tijdens (in)formele tussenevaluaties. Naast de statuten van de stichting
waar de verdeling van bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden van de bestuursleden staan
opgemaakt is in 2021 tevens een concept bestuursreglement opgesteld, waarin de verdeling van taken,
verantwoordelijkheden en handelen onder de bestuursleden gedetailleerd staan opgemaakt. Dit
reglement wordt in 2022 vastgesteld.

Het AFK heeft bij haar beoordeling van de aanvraag voor de vierjarige subsidie geadviseerd om te
investeren in organisatieontwikkeling en professionalisering, in het bijzonder in zakelijke deskundigheid.
In het kader van professionalisering en organisatieontwikkeling is er een wervingsprocedure gestart om
een zakelijk leider (0,7 FTE) aan te stellen. Op 1 april 2021 is Shivani Jagroep voor deze functie in dienst
getreden. De zakelijk leider heeft de verantwoordelijkheid om de (financiële) bedrijfsvoering uit te voeren
en is hiermee medeverantwoordelijk voor de boekhouding, periodieke financiële rapportage, het
opstellen, bewaken en afhandelen van de financiële jaarplannen en budgetten en meer.18 Tezamen met
de algemeen directeur (Mitchell Esajas) en afdelingshoofd ‘archieven en exposities’ (Jessica de Abreu)
vormen ze de directie dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse operaties, de strategie en visie en de
aansturing van freelancers. De directie legt verantwoording af aan het bestuur. Raoul Vertrouwd is per 1
april afgetreden als bestuurder bij de stichting. Ivette Forster heeft de rol van penningmeester
overgenomen.

Bestuur
- Voorzitter: Ernestine Comvalius
- Secretaris: Miguel Heilbron
- Penningmeester: Ivette Forster

Directie:
- Algemeen directeur: Mitchell Esajas (1 FTE)
- Zakelijk leider: Shivani Jagroep (0,7 FTE)
- Afdelingshoofd ‘Archieven & Exposities’: Jessica de Abreu  (0,7 FTE)

Management ondersteuning:
- Office manager: Basil Barrett (0,44 FTE)
- Productie coördinator: Camille Parker (24-32 uur per week, freelance)
- Productie assistent: Gerold Sewcharan (8-12 uur per week, freelance)

Coordinator The Black Archives Bijlmer: Wouter Pocornie

Curatorenteam expositie Facing Blackness:
- Onderzoek & productie-assistentie: Alexine Gabriela
- Onderzoek & productie-assistentie: Isabelle Britto
- Co-curator en tentoonstellingsontwerp: Raul Balai
- Campagne ontwerp: Serana Angelista

18 https://www.theblackarchives.nl/vacature-zakelijk-leider.html
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verwacht
gemiddelde
2021-2024

gerealiseerd
2021

Aantal fte met
arbeidscontract

3,9 2,8

Aantal medewerkers met
arbeidscontract

5 4

Aantal fte op basis van
inhuur

1,1 0 (geen medewerkers
ingehuurd op basis van
payroll, detachering en/of uit
uitzendconstructies)

Aantal medewerkers op
basis van inhuur

2 0

Aantal fte vrijwilligers 2 0,6 (structurele inzet)

Aantal vrijwilligers 6 17 (structurele inzet en
incidentele inzet)

Professionalisering boekhouding
Het aantreden van een zakelijk leider heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de professionalisering
en verduurzaming van de organisatie. Als een van de eerste belangrijke stappen is de financiële
administratie beter gestructureerd. Er was enige achterstand m.b.t. de financiële administratie van de
organisatie vanwege onderbezetting van de organisatie, dit is in 2021 grotendeels weggewerkt. Prioriteit
was om de achterstand in te halen en een structuur neer te zetten zodat de administratie deels
geautomatiseerd werd en de organisatie zich op tijd aan haar financiële en administratieve verplichtingen
kan voldoen. Als onderdeel van dit proces is er een overstap gemaakt naar een ander boekhoudkantoor
dat beter op de behoefte van de NUC-TBA aansluit.

6. Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen van de
organisatie.

Stichting New Urban Collective is een organisatie die voortkomt uit een studentenvereniging en
grassroots organisatie. In 2021 bevond de organisatie zich in een professionaliseringsslag ofwel een
transitiefase om bepaalde aspecten van de organisatie verder te ontwikkelen. TBA wordt steeds meer
erkend en herkend in de media en in de samenleving. Het was een uitdaging om de organisatie mee te
laten groeien, omdat er tot het jaar 2021 geen structurele financiering voor personeel en overhead
beschikbaar was gesteld. Hierdoor maakte in de periode voor 2021 een relatief klein team structureel
meer uren dan waarvoor het betaald krijgt. Met de minimale middelen die er waren, is met passie,
doorzettingsvermogen en visie een belangrijke basis gelegd. In 2021 is er een cruciale stap gezet met het
in dienst nemen van de algemeen directeur, de zakelijk leider en het hoofd ‘archieven en exposities’. De
personeelskosten zijn berekend op basis van het CAO Cultuureducatie.
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Capaciteit
Met het aantrekken van een zakelijk leider is de capaciteit van de organisatie vergroot doordat de taken
beter verdeeld konden worden binnen het team. Desondanks kampte de organisatie gedurende het jaar
nog met beperkte capaciteit en werden er regelmatig nog meer uren gemaakt. Dit had onder meer te
maken met het feit dat het afdelingshoofd ‘Archieven & exposities’ nog herstellende was van
burnoutklachten die onder meer zijn veroorzaakt door de hoge werkdruk, onderbetaald werk en
racistische en traumatiserende gebeurtenissen in voorgaande jaren. Daarnaast heeft de directie besloten
om in 2021 terughoudend te zijn met het investeren in extra menskracht vanwege de (financiële)
onzekerheid die de Coronamaatregelen met zich meebrachten. Zo is besloten om te wachten met het
aantrekken van een marketing en communicatiemedewerker en voorlopig nog met freelancers te werken
die werden aangestuurd door de algemeen directeur. In november is een office manager aangesteld die
verantwoordelijk is voor de secretariële en administratieve taken binnen de organisatie. De consequentie
was dat we minder hebben kunnen investeren in Marketing & Communicatie wat zich uit in een lager dan
gewenst aantal bezoekers aan de expositie ‘Surinamers in Nederland: 100 jaar Emancipatie en Strijd’.
Met het bestuur wordt er gereflecteerd op de planning, capaciteit en strategie van de organisatie zodat er
op een zorgvuldige en verantwoorde manier met de mensen en middelen van de organisatie wordt
omgegaan.

Officemanager
In november 2021 hebben we een officemanager aangenomen voor 0,44 ft. De office manager heeft een
contract voor een jaar gekregen. De officemanager is verantwoordelijk voor agendabeheer van de
directie,  het maken van de agenda en notuleren bij team meetings, het plannen van afspraken van en
voor de directie, het plannen van rondleidingen, panelgesprekken, lezingen etc en andersoortige
correspondentie welke via info@theblackarchives.nl en info@nucnet.nl verlopen. Ook is gevraagd te
helpen in het opzetten van een goede mappenstructuur voor de inboxen en te assisteren in lichte
financiële en administratieve taken zoals het verzenden van verkoopfacturen en het inladen en taggen
van bonnetjes en inkoopfacturen in Basecone.

Stagiaires
In september en november 2021 zijn twee nieuwe stagiaires begonnen bij NUC/TBA. Een persoon voor
de studie event producer niveau 4 MBO, welke stage liep van september 2021 tot januari 2022.  Wij zijn
voor deze opleiding een erkend leerbedrijf via het S-BB. Camille Parker is de praktijkbegeleider van deze
student. Een tweede persoon doet vanuit de HBO de opleiding "Creative Business" en liep stage tot
februari 2022. Zij hielp ons met de marketing en communicatie voor The Black Archives.

Community Guidelines
Er is een begin gemaakt een een Code of Conduct of ‘NUC-TBA Community Guideline’ waarin de
waarden en gedragsregels die binnen de organisatie gelden worden vastgelegd. Tevens wordt hierin een
klachtenprocedure en de manier om in contact te komen met een vertrouwenspersoon vastgesteld. Het
streven is om dit in 2022 vast te stellen.

7. De raad van toezicht voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op een
professionele en onafhankelijke wijze uit.

8. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij
deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.

TBA volgt de principes van de Governance Code Cultuur. Wij hanteren een bestuursmodel met een
bestuur op afstand dat toezicht houdt op de organisatie. Het bestuur heeft in 2021 drie keer vergaderd,
daarnaast zijn er diverse (in)formele afspraken geweest tussen bestuursleden en directieleden om de
dagelijkse leiding, missie, visie en strategie van de organisatie te controleren. De Code Culturele
Diversiteit is onderdeel van het DNA van TBA. Diversiteit is inherent in onze missie en visie om verborgen
geschiedenis zichtbaar te maken. Ons personeelsbestand bestaat uit mensen met diverse culturele
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achtergronden, met name uit de Surinaamse diaspora. Daarnaast werken we met vrijwilligers en
freelancers met uiteenlopende achtergronden op het gebied van cultuur, gender, seksualiteit en andere
vormen van identiteit. In onze programmering proberen we actief diversiteit in de breedste zin des woords
na te streven, zodat we dit ook in ons publiek terugzien. Er is in 2021 een rooster van aftreden
vastgesteld. bestuursleden ontvingen in 2021 geen vergoeding. Het bestuur streeft ernaar om in 2022
twee extra bestuursleden te werven die meer expertise hebben op juridisch gebied en op het gebied van
financiën.
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Actieplan Diversiteit en inclusie
Door het verzamelen, documenteren, en ontsluiten van verhalen rond het thema van de zwarte
aanwezigheid in Nederland wil The Black Archives de aandacht vergroten voor perspectieven,
geschiedenissen en erfgoed van mensen van Surinaamse, Caribische en Afrikaanse afkomst, die elders
onderbelicht blijven. The Black Archives beoogt in de context van een veranderende kunst- en
erfgoedsector en samenleving daarom te werken met artiesten en makers met diverse achtergronden op
het gebied van discipline, culturele achtergrond, gender, seksualiteit en sociaaleconomische achtergrond.
Diversiteit en inclusiviteit zit in ons DNA.

In de Kunstenplanperiode 2021-2024 gaat de voorkeur uit naar makers op het kruispunt van moderne
kunst en zwarte- en/of postkoloniale perspectieven. In de samenstelling van de curatoriale teams wordt
rekening wordt gehouden met diversiteit in afkomst, achtergrond, gender en seksualiteit. Het resultaat is
een programma waarbij alle betrokkenen gebruik maken van elkaars expertise, achtergrond en
denkwijze. In het onderdeel oral history (interviews van mensen die onderdeel hebben uitgemaakt van
verschillende emancipatiebewegingen) heeft vooral het mentale archief van de oudere generatie een
belangrijke rol. In de Black Queer perspectives wordt het programma bepaald vanuit de perspectieven
van de LHBTQ+ bewegingen en personen. Diversiteit in de zwarte diaspora bestaat naast Surinaamse en
Caribisch ook uit makers van het Afrikaans continent.

De doelstellingen van The Black Archives op het gebied van diversiteit en inclusie zijn het maandelijks
organiseren van events waarin de diversiteit van de stad Amsterdam, diversiteit van de Afrikaanse
diaspora als wel de diversiteit in de queer gemeenschap aan bod komen. Ook richt The Black Archives
zich op het mogelijk maken van intergenerationele verbinding tussen jongeren en ouderen door middel
van doorlopende oral history projecten.

The Black Archives streeft naar een open en inclusieve sfeer middels medewerkers lezingen over inclusie
en intersectionaliteit bij te laten wonen en door structureel overleg actief te bespreken hoe inclusie meer
in de organisatie kan worden ingebed. Dit zal onder andere in de vorm van expertsessie plaatsvinden,
maar ook als onderdeel van evaluatiegesprekken na afronding van elk project en als onderdeel van
beoordelingsgesprekken. Ook wordt een vertrouwenspersoon in het bestuur aangewezen waar collega’s
terechtkunnen als ze te maken krijgen met ongewenst gedrag, intimidatie, discriminatie en pesten.
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