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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.  
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Amsterdam is gebouwd op veengrond. Bossen waren er toen niet, 
waardoor alle parken aangelegd moesten worden. Zo ook het Oosterpark, 
het eerste grote park dat is gebouwd door de gemeente Amsterdam.  
In 1894 opende het park van twaalf hectare zijn poorten voor publiek. 
Deze plek kent een rijke geschiedenis.  

OUDE BEGRAAFPLAATS 
Vlak achter de plek waar nu het Koninklijk Instituut voor de 
Tropen is, lag de Oosterbegraafplaats uit 1866. Deze moest 
worden verplaatst voor de aanleg van het Oosterpark. Veel 
nabestaanden protesteerden hier toen tegen. Ook moest 
een bewoonde boerderij plaatsmaken voor de aanleg 
van het park. Hoewel de oude begraafplaats volgens 
officiële documenten in zijn geheel was geruimd, bleek dit 
in 2017 toch niet zo. Bij de aanleg van een fietsenkelder 
aan de rand van het park werden botresten gevonden 
van zo’n tweehonderd Amsterdammers, verborgen onder 
anderhalve meter zand en puin. Bruikbare resten zijn voor 
wetenschappelijk onderzoek beschikbaar gesteld.  
Uiteindelijk zijn stoffelijke resten herbegraven in de 
begraafplaats De Nieuwe Ooster.

NATIONAAL SLAVERNIJMONUMENT 
Het Nationaal Monument Slavernijverleden werd in 2002 
geplaatst. Het monument herdenkt de officiële afschaffing 
van de Nederlandse trans-Atlantische slavernij in 1863 
in Suriname en op de Caribische eilanden (voormalige 
Nederlandse Antillen). Elk jaar op 1 juli worden hier de slacht-
offers herdacht van het Nederlandse slavernijverleden. Aan-
sluitend op de herdenking is er een viering van de afschaffing 
van de slavernij, de ‘Keti Koti’ viering (‘Verbroken Ketenen’)  
in het Oosterpark. Het monument ontstond niet zomaar. 

 

 

Na de oprichting van het monument werd in 2003  
het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden 
en erfenis (NiNsee) opgericht. Het monument en het NiNsee 
staan in Nederland symbool voor de erkenning van het 
Nederlandse trans-Atlantische slavernijverleden. 

Keti Koti optocht 1963. Bron: Nationaal Archief

1 JULI 2023 
Formeel werd de slavernij op 1 juli 1863 afgeschaft, maar 
daarna werden de tot slaaf gemaakten in Suriname 
gedwongen nog tien jaar werk te verrichten op de plantages 
onder ‘bijzonder toezicht van de Staat’. Een soortgelijke 
situatie bestond ook in het Caribisch deel van het koninkrijk, 
het zogenaamde ‘paga tera systeem’. Op 1 juli 2023 wordt 
daarom 150 jaar afschaffing trans-Atlantische slavernij 
herdacht. Organisaties als Nederland Wordt Beter, The Black 
Archives, het NiNsee en het Zwart Manifest startten in 
2022 een campagne om van 1 juli ook een officiële  
vrije dag te maken. 

Zo willen zij de herdenking van het 
Nederlands slavernijverleden verankeren 
in de samenleving. 

Gemeenschappen met Afro-Surinaamse, Afro-
Caribische en Afrikaanse wortels zetten zich 
al tientallen jaren in voor de bespreekbaarheid 
en zichtbaarheid van het trans-Atlantische 
slavernijverleden.

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.  
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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.) 
’Kinderen van de wind’.


