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Olfert Dapper (1636-1689) was een Nederlandse geograaf en geschiedschrijver.  
Dapper kreeg met name bekendheid door zijn talloze beschrijvingen van landen, 
zonder deze zelf ooit bezocht te hebben. Zijn boeken over landen in Afrika en Azië 
werden in zijn tijd internationaal bekend en vertaald in het Engels, Frans en Duits.  
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IN DE ZEVENTIENDE EEUW WAS NEDERLAND WERELDWIJD BEZIG MET HET KOLONISEREN VAN MENS EN LAND. 
AMSTERDAM WAS MONDIAAL HET ECONOMISCH CENTRUM ALS GEVOLG VAN DE VERWORVEN WELVAART VANUIT  
DE KOLONIËN. EEN FORTUIN DAT WAS GEBOUWD OP UITBUITING EN GEWELD, WAARONDER SLAVERNIJ. DEZE 
GESCHIEDENIS EN DE GEVOLGEN HIERVAN WORDEN STEEDS VAKER BELICHT. MINDER BEKEND IS DAT OOK 
WETENSCHAPPERS (IN)DIRECT EEN ROL SPEELDEN IN HET KOLONIALE VERLEDEN. ZO OOK EEN NEDERLANDSE 
GEOGRAAF EN GESCHIEDSCHRIJVER WAARNAAR DE DAPPERSTRAAT IS VERNOEMD. 

Bekende werken zijn: Historische beschryving der Stadt 
Amsterdam (1663), Naukeurige Beschrijvinge der en 
Afrikaensche Eylanden (1666) en Naukeurige Beschrijvinge  
der Afrikaensche Gewesten (1668).

DE VORMING VAN IDEEËN  
OVER ZWARTE MENSEN 
Ideeën over Afrika werden beïnvloed door de verslagen  
van handelsreizigers. Vóór de koloniale periode waren er 
ook al allerlei ideeën over mensen van Afrikaanse herkomst: 
vaak ook positief en niet-stereotyperend. Dit kwam mede 
door de eeuwenlange gelijkwaardige handelsrelaties tussen 
Afrikanen en Europeanen. Ook Dapper haalde bijvoorbeeld 
een tekst aan over een formeel bezoek aan de Congolese 
koning, waarbij witte Europese handelaren voor de koning 
knielden. Tegelijk stonden in dezelfde reisverslagen ook 
verhalen waarin Afrikanen als minder ontwikkelde wezens 
werden omschreven. Naarmate Europeanen vanwege het 
kolonialisme meer gingen reizen en de slavenhandel groeide, 
veranderde de beeldvorming ook. 

Dapper leefde in de zeventiende 
eeuw. Toen al bestond een kleine, 
maar levendige Zwarte gemeenschap 
in Amsterdam. 

ZWARTE GEMEENSCHAP IN  
ZEVENTIENDE EEUWS AMSTERDAM
Deze bestond vooral uit zeelieden en soldaten die in dienst 
waren van de West-Indische Compagnie of de Vereenigde 
Oostindische Compagnie. Ze kwamen uit verschillende 
delen van het Afrikaanse continent. In een periode dat de 
trans-Atlantische slavernij op stoom kwam, leefde deze 
gemeenschap van Zwarte mensen hier vrij en zelfstandig. 
Ze werden op een menselijke manier afgebeeld door 
bekende schilders, zoals Rembrandt van Rijn,  
Govert Flinck en Ferdinand Bol. 

In dezelfde periode schrijft Dapper Naukeurige Beschrijvinge 
der Afrikaensche Gewesten. Waar tot dan toe in reisverslagen 
vooral over lokale vormen van slavernij in Afrika en Azië 
werd geschreven, bracht Dapper hierin verandering. Niet 
alleen schreef hij nadrukkelijk over de slavenhandel, maar 
rechtvaardigde deze met de bewering dat de meeste 
Afrikaanse mensen een ‘natuurlijk geneigdheid’ tot 
dienstbaarheid zouden hebben. Of Dapper hierin zelf  
ooit van gedachten is veranderd, is niet te achterhalen. 

Wel droeg zijn werk bij aan 
de stereotype beeldvorming 
over Zwarte mensen.

‘Audiëntie aan een Congolese koning’ uit Naukeurige Beschrijvinge der Afrikaensche Gewesten, Olfert Dapper, 1668
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wandelroute  
en podcast
De Linnaeusstraat, Vrolikstraat en 
Camperstraat. Een greep uit namen 
van straten in Amsterdam Oud-Oost.  
Wat weet u over deze straatnamen, 
waarin u zich dagelijks beweegt of 
waar u misschien wel woont?

OOSTCAST nodigt u uit om meer te leren over de 
geschiedenis achter deze straatnamen en andere 
plekken, en de onderbelichte verhalen die hieraan 
verbonden zijn. 

OOSTCAST bestaat uit een wandelroute en 
een podcast over straatnamen en plekken in 
Amsterdam Oud-Oost. Centraal staan de koloniale 
geschiedenis en de beeldvorming over Zwarte 
mensen. De ‘wetenschappers’ die genoemd staan  
op de straatnaambordjes langs de route zijn hier 
direct mee verbonden. De wandeling verbindt  
het Slavernijmonument in het Oosterpark met  
The Black Archives op de Zeeburgerdijk.  

The Black Archives is een  
historisch archief en cultureel 
centrum. Mensen kunnen hier  
terecht voor historische bronnen 
vanuit Zwarte en andere onder- 
belichte perspectieven. The Black 
Archives organiseert ook activiteiten 
rond thema’s uit de archieven. 

‘Zwartheid Onder Ogen Komen’ (Facing Blackness) is 
een tentoonstelling in The Black Archives over de 
Nederlandse beeldvorming over Zwarte mensen.  
In beeld, tekst en geluid wordt het publiek 
meegenomen in deze onderbelichte geschiedenis, 
vanaf de koloniale tijd tot nu. Het toont hoe 
koloniale beelden en ideeën over Zwarte mensen 
deel werd van Nederlandse denkbeelden en 
tradities. Ook komen historische personen aan 
bod die in Oud-Oost een straatnaam kregen en 
bijdroegen aan het rassendenken. Zoals Gerardus 
Vrolik: deze hoogleraar in de anatomie was 
ervan overtuigd dat de bekkens van mensen 
verschillen in ‘ras’ aantoonden. Daarnaast toont 
de tentoonstelling hoe er altijd verzet is geweest 
tegen racisme en hoe Zwarte mensen zelf bete-
kenis gaven en geven aan hun cultuur en identiteit.  

Straatnamen zijn door hun alledaagsheid belangrijk. Ze kunnen je 
aan gelukkige of ongelukkige tijden doen terugdenken. Sinds ik in 
Nederland woon, hebben straatnamen een andere betekenis gekregen 
voor mij. Deze zijn genoemd naar mannen die een slecht beeld van mijn 
Afrikaanse voorouders hadden. In deze tentoonstelling wil ik laten zien 
hoe ik nu naar deze straten en gebouwen kijk.  

Fré Calmes (hen/hun) is geboren in Port-
au-Prince (Haïti), opgegroeid op Curaçao 
en woont sinds 2013 in Amsterdam Oost. 
Hier is Fré werkzaam als kunstenaar 
en designer. Fré is opgegroeid met het 
katholieke geloof en de voodooreligie.  
Op zestienjarige leeftijd heeft hen voodoo 
gekozen als enige geloof. Door voodoo kan 
Fré in contact komen met hun voorouders 
en spirituele gidsen zoals Hiro Kami, Darcko 

Koi, Jack Noir en Freda Alexandra. Fré 
beoefent een eigen versie van voodoo of 
zoals hen het noemt ’Neo voodooism’: het 
uitvoeren van traditionele voodoorituelen 
in een kunstzinnige vorm. Voor deze 
tentoonstelling heeft Fré gewerkt  
als Darcko Koi.
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OOSTCAST Koloniaal Oud-Oost is een samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, BUROBRAAK (concept, design, pm),  
Beyond Walls (redactie en podcast), Van Gisteren (eindredactie) en The Black Archives (content).
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Beluister hier 
het verhaal van Fré 
achter het werk (z.o.z.) 
’Meneer de Haas’.


