
©2022 BUROBRAAK
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the black
archives
In het monumentale pand van Vereniging  
Ons Suriname aan de Zeeburgerdijk 19-21 is  
The Black Archives gevestigd. In dit histo-
risch archief en cultureel centrum kunt 
u terecht voor inspirerende gesprekken, 
inhoudelijke activiteiten en boeken vanuit 
Zwarte en andere perspectieven die vaak 
onderbelicht blijven. De meer dan 10.000 
aanwezige boeken in de collecties gaan 
over racisme, slavernij en (de)kolonisatie, 
gender en feminisme, sociale wetenschappen, 
Suriname, de voormalige Nederlandse Antillen,  
Zuid-Amerika, Afrika en meer.  

ZWARTHEID ONDER OGEN KOMEN
‘Zwartheid Onder Ogen Komen’ (Facing Blackness) is een 
multimediale tentoonstelling die het publiek meeneemt 
in de onderbelichte geschiedenis van de Nederlandse 
beeldvorming over Zwarte mensen vanaf de koloniale 
periode tot aan de hedendaagse samenleving. Vele 
straatnamen in Oud-Oost herinneren aan de koloniale 
periode waarin deze beeldvorming ontstond. Met  
OOSTCAST Koloniaal Oud-Oost belichten we enkele  
van die straatnamen en plekken. 

Zwartheid Onder Ogen Komen toont 
met uniek archiefmateriaal uit de 
erfgoedcollectie van The Black Archives, 
andere collecties en beeldende kunst 
hoe koloniale beeldvorming over Zwarte 
mensen onderdeel werd van het 
Nederlandse ‘culturele archief’ en onze 
alledaagse denkbeelden en tradities.

Ook krijgen enkele historische personen die in Oud-Oost  
een straatnaam hebben een plek zoals Petrus Camper  
die als ‘wetenschapper’ met het meten van schedels – 
craniometrie – bijdroeg aan het rassendenken. Daarnaast 
toont de tentoonstelling hoe er altijd sprake is geweest  
van verzet tegen racisme en hoe Zwarte mensen zelf 
betekenis hebben gegeven en blijven geven aan  
hun cultuur en identiteit. 

Kunstenaars Gloria Holwerda, Jaasir Linger, Lydienne 
Albertoe en Sherida Kuffour hebben kunstwerken gemaakt 
over de thematiek van de expositie. Bezoekers worden 
uitgenodigd om (kinder)boeken en objecten die stereotype 
beelden bevatten, te doneren. Ook verhalen en beelden over 
verzet tegen stereotypering en onderdrukking zijn welkom. 

Tot eind februari 2023 is de tentoonstelling te bezichtigen.  
Kijk voor meer informatie op www.theblackarchives.nl 

scan  
hier

Expositie ‘Zwartheid Onder Ogen Komen’ (Facing Blackness)

Naast een bron aan informatie ontwikkelt The Black Archives op basis van de 
collecties inspirerende exposities, publieksprogrammering en advies. Zo maakt dit 
archief de Zwarte en multiculturele geschiedenis en hedendaagse vraagstukken  
voor alle leeftijden bespreekbaar en toegankelijk.

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.  

wandelroute  
en podcast

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).

Beluister hier 
het verhaal van Fré 
achter het werk (z.o.z.)
’Kennis uit de diepte’.
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