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The Black Archives haalt in recordtempo van 3 dagen €10.000 op
met crowdfunding
Veel animo voor expositie over de zwarte geschiedenis van Amsterdam
Slechts drie dagen waren nodig om het bedrag van € 10.000 bijeen te brengen. Met dit geld wil
The Black Archives, een initiatief gedragen door Vereniging Ons Suriname en New Urban
Collective, eind november een tentoonstelling openen in samenwerking met Amsterdam
Museum. De expositie bevat veel nooit eerder vertoond archiefmateriaal en laat bezoekers
kennismaken met de gedeelde geschiedenis van Nederlanders met diverse culturele
achtergronden. “Het feit dat dit bedrag zó snel bijeen is gebracht, toont aan dat het onderwerp
leeft en men er meer van wil zien en horen”, aldus Mitchell Esajas, één van de initiatiefnemers
van The Black Archives.
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The Black Archives is in 2016 opgericht en heeft als doel een plek te zijn waar mensen terecht kunnen
voor inspirerende gesprekken, inhoudelijke activiteiten en publicaties vanuit zwarte en andere
perspectieven die elders vaak onderbelicht blijven. Met zijn collectie wil The Black Archives nieuwe
verhalen vertellen, onderzoeken en onthullen. “Thema´s als etnisch profileren, of segregatie in het
onderwijs: de archieven tonen aan dat dit geen nieuwe verhalen zijn, maar dat het lijkt alsof de
geschiedenis zich herhaalt”, aldus Jessica de Abreu van New Urban Collective. Doneren kan nog
steeds via Apura Networks, een crowdfunding platform met Surinaamse wortels.
Verhalen van alle Amsterdammers
De tentoonstelling wordt ontwikkeld in samenwerking met Amsterdam Museum en zal te zien zijn in
het historische pand van Vereniging Ons Suriname in Amsterdam Oost. Directeur Judikje Kiers van

Amsterdam Museum: “Wij vinden het als stadsmuseum belangrijk om verhalen van alle
Amsterdammers zichtbaar te maken, en de archieven van The Black Archives zijn daarbij van
onschatbare waarde. Ik was onder de indruk van de hoeveelheid documenten en de kracht ervan.
Deze tentoonstelling is wat ons betreft dan ook een eerste stap in een langdurige samenwerking.”
Over Amsterdam Museum
Amsterdam Museum vertelt het verhaal van de stad, over toen, nu en straks. Vier kernwaarden ondernemerschap, vrijdenken, creativiteit en burgerschap – kenmerken de identiteit van de stad. Aan
de hand van deze begrippen wordt de geschiedenis tot leven gebracht en gekoppeld aan heden en
toekomst. Het museum ziet het als zijn maatschappelijke taak om het verhaal van Amsterdam
toegankelijk te maken en aan een zo breed mogelijk publiek te presenteren. Amsterdam Museum
wordt structureel gesteund door de BankGiro Loterij en de Gemeente Amsterdam.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Amsterdam Museum, Anna Brolsma (corporate
communicatie) e-mail: a.brolsma@amsterdammuseum.nl, mobiel 06- 22911821.
Voor vragen over The Black Archives (www.theblackarchives.nl) kunt u contact opnemen met Miguel
Heilbron via e-mail miguel@socialinnovationworks.com, mobiel 06 338 444 06.

