
SELMA REMEMBRANCE WALK AMSTERDAM 2020

Martin Luther King 
Vijfdaagse

Wandel mee voor 
tolerantie en gelijkheid 
5 rondwandelingen door Amsterdam vanuit 
het Martin Luther Kingpark > www.mlk50.nl

 21-25 
     maart
  87 km



Om de mars van Selma naar Montgomery te herdenken, 

55 jaar geleden van 21 t/m 25 maart 1965, worden er 

tijdens de 1e Martin Luther King Vijfdaagse van 21 t/m 

25 maart 2020 in Amsterdam vanuit het Martin Luther 

Kingpark 5 rondwandelingen gelopen, samen precies de 

afstand van de mars van Selma naar Montgomery: 87 km.  

De routes gaan door 15 parken en langs plekken die 

herinneren aan Martin Luther King, het slavernijverleden, 

racisme en WOII. Je komt zelfs als Amsterdammer op 

plekken waar je nog nooit ben geweest.

Het doel van kunstproject Monument for Martin Luther 

King, waar deze vijfdaagse onderdeel van is, is het

verleden en heden verbinden, en benadrukken dat de 

strijd tegen racisme en discriminatie moet doorgaan. 

Het is een noodzaak om samen te staan voor gelijke 

rechten voor iedereen, ongeacht afkomst, gender 

en religie. 

Algemene informatie
In dit gidsje staan de 5 wandelingen (16-20 km) met route 

en informatie beschreven, online op www.mlk50.nl zijn 

de afzonderlijke routes als PDF en de .gpx bestanden te 

downloaden, in Nederlands en Engels. Op de webpagina 

Videos & podcasts zijn tv-beelden te vinden van Selma en 

Dr. King en meer achtergrondinformatie, documentaires, 

speeches en podcasts.

Deze 5 stadswandelingen door Amsterdam kunnen door 

iedereen gelopen worden, in elke gewenste volgorde, 

richting of startpunt. De routes zijn uiteraard ook het hele 

jaar door en per stuk te lopen. Neem water mee en een 

snack. De routes gaan over verharde wegen. Zorg voor 

geschikte wandelschoenen en voldoende conditie. En 

neem een powerbank mee voor je mobiele telefoon. 

Bereikbaarheid met OV: NS station RAI / metro 52 halte 

Europaplein / bus 62 halte President Kenndeylaan. 

Auto: parkeren in de buurt voor €4,50 per uur, zondag 

gratis parkeren.

Let op: wandelen op eigen risico, er is geen begeleiding.

Deelname is gratis. 

Dag 1 0 - 17,2 km

Wandeling Centrum: zaterdag 21 maart, 17,2 km. 

Vertrek 11 uur in het MLK-park, pag. 4 

Dag 2 17,2 - 33,8 km 

Wandeling West: zondag 22 maart, 16,6 km.

Vertrek 11 uur in het MLK-park, pag. 8

Dag 3 33,8 - 49,9 km

Wandeling Oost: maandag 23 maart, 16,1 km.

Vertrek 11 uur in het MLK-park, pag. 12

Dag 4 49,9 - 69,8 km

Wandeling Zuidoost: dinsdag 24 maart, 19,9 km.

Vertrek 11 uur in het MLK-park, pag. 16

Dag 5 69,8 - 87 km

Wandeling Zuidwest: woensdag 25 maart, 17,2 km. 

Vertrek 11 uur in het MLK-park, pag. 20

“If you can’t fly then run, if you can’t run then walk, 

if you can’t walk then crawl, but whatever you do 

you have to keep moving forward.” 

Martin Luther King, Jr.

SELMA REMEMBRANCE WALK AMSTERDAM 2020

Martin Luther King Vijfdaagse

Martin en Coretta King, in de mars voor stemrecht van Selma naar 
Montgomery. Foto: Abernathy Family

Foto omslag: Stanley Wolfson, maart 1965, 16.000 mensen in 
Harlem, New York City, tonen hun solidariteit
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was Harcourt Klinefelter, die een bandrecorder bij zich had 

en 2.000 km had gereisd om zich aan te sluiten (zie mlk50.nl 

voor de EO-documentaire over Klinefelter). Op de 5e dag 

liepen er zo’n 25.000 mensen mee naar het Capitool 

in Montgomery, waar Martin Luther King zijn speech 

How Long? Not Long! hield. Op 6 augustus tekende 

president Johnson de Voting Rights Act of 1965, die als 

doel had alle juridische barrières te verwijderen die de 

Afro-Amerikanen weerhield om te kunnen stemmen. 

Deze wet is echter in 2013 afgeschaft en opnieuw worden 

stembureaus gesloten in wijken waar veel Afro-Amerikanen 

en latino’s wonen... heel kwalijk.

De 87 km lange route van Selma naar Montgomery over  

US Highway 80 is tegenwoordig een National Historic Trail 

met gedenktekens. Deze is af te leggen met de auto; er is 

geen wandelpad. Bloody Sunday wordt elk jaar herdacht 

met de Selma Bridge Crossing Jubilee. En nu in 2020 wordt 

de 1e Selma Remembrance Walk Amsterdam gelopen. 

2018 
Monument for Martin Luther King
Op 4 april 1968 werd Martin Luther King (1929-1968) 

op 39-jarige leeftijd in Memphis vermoord. De 50-jarige 

herdenking hiervan was de aanleiding voor Monument 

for Martin Luther King van kunstenaar Airco Caravan: 50 

identieke beeldjes van Martin Luther King werden op plekken 

gezet die herinneren aan Dr. King, racisme, discriminatie en 

het slavernijverleden van Amsterdam, en geschonken aan 

instanties en personen die strijden voor gelijke rechten. 

Om zijn droom levend te houden, om te blijven strijden 

tegen onrecht, in deze tijden van toenemende intolerantie. 

Eén van de beeldjes werd in het Martin Luther Kingpark 

gezet en deze werd door stadsdeel Zuid op een Stadshouten 

sokkel geplaatst, zie www.mlk50.nl/50-statues. 

2020 
Een bronzen beeld in de geest van King
Als vreedzaam protest werd er op 15 januari 2020,

de verjaardag van Dr. King, zonder toestemming, een 

bronzen beeld van 1,2 meter in het Martin Luther 

Kingpark geplaatst. Het is een oproep voor solidariteit 

en een oproep aan alle Amsterdammers om op te staan 

tegen onrecht. Op de rug van het beeld staat een tekst 

van Martin Luther King, Jr.:

 “The ultimate tragedy is not the oppression and 

 cruelty by the bad people, but the silence over that 

 by the good people.”

Dit beeld is het vertrekpunt van de 87 km / 54 mijl lange 

Martin Luther King Vijfdaagse. Meer over het bronzen 

beeld: www.mlk50.nl/bronze-statue.

1963
I have a dream
Op 28 augustus 1963 hield burgerrechtenactivist en 

dominee Martin Luther King, Jr. zijn speech I have a Dream, 

na de protestmars op Washington voor werkgelegenheid, 

vrijheid en gelijkheid. Meer dan 200.000 mensen hadden 

zich verzameld bij het Lincoln Memorial. Een deel uit deze 

wereldberoemde speech, die nog altijd zeer actueel is:

“I have a dream that one day this nation will rise up and 

live out the true meaning of its creed: “We hold these 

truths to be self-evident: that all men are created equal.” 

I have a dream that one day on the red hills of Georgia,  

sons of former slaves and the sons of former slave 

owners will be able to sit down together at the table 

of brotherhood. I have a dream that one day even the 

state of Mississippi, a state, sweltering with the heat 

of injustice, sweltering with the heat of oppression, 

will be transformed into an oasis of freedom and justice. 

I have a dream that my four little children will one day

live in a nation where they will not be judged by the 

color of their skin but by the content of their character. 

I have a dream today. “

Dr. King is ook nu nog een belangrijke inspiratiebron in de 

strijd tegen ongelijkheid. In de VS is Martin Luther King Jr. 

Day sinds 1986 een officiële feestdag, op de 3e maandag 

van januari.

1965
De mars van Selma naar Montgomery 
Het werd de zwarte bevolking in de zuidelijke staten van 

de VS door segregatie en racisme stelselmatig onmogelijk 

gemaakt om te stemmen. Om hiertegen te protesteren 

werd in maart 1965 een mars georganiseerd van Selma 

naar Montgomery, de hoofdstad van Alabama. De eerste 

poging, op 7 maart, geleid door John Lewis en Hosea 

Williams, eindigde in een bloedbad: aan de overkant van 

de Edmund Pettus Bridge in Selma stond de politie klaar 

om de honderden vreedzame wandelaars met geweld 

uiteen te slaan. Lewis, sinds 1987 Congressman voor de 

staat Georgia in het Huis van Afgevaardigden, liep een 

flinke hoofdwond op door een klap met een wapenstok. 

De beelden gingen het hele land door en deze dag werd 

bekend als Bloody Sunday. Een tweede poging om de mars 

te starten op 9 maart, ‘Turnaround Tuesday’ strandde 

eveneens. Pas na ingrijpen van president Lyndon Johnson 

kon de mars op 21 maart beginnen, dit keer beschermd 

door het leger. Martin Luther King leidde de mars van 

2.300 mensen, het grootste deel Afro-Amerikanen, maar 

ook Aziaten, latino’s en blanken. Een van de deelnemers 



SELMA REMEMBRANCE WALK
Martin Luther King Vijfdaagse - dag 1

17,2 km 
• Veel horeca langs de route - 2 parken
• Bezoek: Anne Frank Huis, Amsterdam 
Museum, Museum Van Loon

Alternatief startpunt: 
A - Amsterdam CS

Martin Luther Kingpark > Amstel > 
Berlagebrug > Weesperzijde > 
Nieuwe Keizersgracht > Weesperstraat > 
Weesperplantsoen - Toekomstig Holocaust 
Monument > Jonas Daniël Meijerplein - De 
Dokwerker - Stille optocht voor Dr. King in 
1968 > Wertheimpark - Auschwitzmonument 
> Anne Frankstraat > Nieuwe Herengracht > 
Rapenburgplein > Oosterdok > Mr. J.J. van 
der Veldebrug > Oosterdokskade - OBA - MLK 
beeldje > Schreierstoren - Start 
ontdekkingsreis Hudson > Stationplein - 
(A) Amsterdam CS > Haarlemmerstraat > 
Herenmarkt - West-Indisch Huis, WIC > 
Haarlemmerdijk > Buiten Oranjestraat > 
Grote Bickersstraat > Bickerseiland - 
Regentenfamilie in 16e & 17e eeuw > 
Realengracht > Prinseneiland - Black Heritage 
Tours > Brouwersgracht > Prinsengracht > 
Torensluis - Beeld van Multatuli, auteur Max 
Havelaar > Westerkerk - dienst voor Dr. King 
in 1968,  Anne Frankhuis, Homomonument > 
Reestraat 6 - Woonhuis Anton de Kom > 
Dam - Monument op de Dam, Kerwin Lucas 
Duinmeijer stierf hier > 
Nieuwezijds Voorburgwal > Sint Luciënsteeg 
> Loop door de Amsterdam Galerij van 
Amsterdam Museum, Martin Luther King-
beeldje > Rokin 64 - Huis met de Moor > 
Herengracht 502, Ambtswoning, slavernij > 
Herengracht 518, Albert Geelvinck, 
slavenhandelaar > Herengracht 546 -
Jan Bernd Bicker, 18e eeuw > Keizersgracht 
672 - Museum van Loon, slavernij > 
Frederiksplein - Monument Walraven van Hall 
> Amsteldijk > Martin Luther Kingpark

*Uitzicht op Amstel en Amsteldijk

*

Wandeling  Centrum

Prins Hendrikkade 94, Schreierstoren; links Zuiderkerk, rechts Oude Kerk

4. Schreierstoren
Deze verdedigingstoren dateert uit 1487 en was 
onderdeel van de stadsmuur van Amsterdam, de eerste 
verdedigingswerken die vanaf 1481 werden aangelegd. 
Het was een strategisch uitkijkpunt dat zowel de Zuiderzee  
als de haven van Amsterdam overzag. Hier vertrok in 1609 
Henry Hudson, die in dienst van de VOC op zoek ging naar 
een Noordelijke doorgang en in de Hudson rivier 
terechtkwam. Er wordt gezegd dat de naam van de 
Schreierstoren komt van de huilende vrouwen die hier hun 
man uitzwaaiden. Maar dat is zeer de vraag want vroeger 
was de naam Schrayershoucktoren omdat de stadsmuur 
hier een scherpe hoek maakte (schray = scherp). Volg de 
Prins Hendrikkade voor (A) Amsterdam CS langs, bochtje 
naar links en dan rechts de Haarlemmerstraat op.

Herenmarkt 99, West-Indisch Huis, hoofdkantoor WIC 1623-1647

5. West-Indisch Huis
Bevelhebbers van de West-Indische Compagnie (WIC) 
gaven in 1625 in het West-Indisch Huis opdracht tot de 
bouw van een fort op het eiland Manhattan, het latere 
New York. De slavenhandel vormde de omvangrijkste 
scheepvaartactiviteit van de WIC. In de periode 1674-1740 
heeft de compagnie 383 schepen uitgereed en meer 
dan 550.000 tot slaaf gemaakte Afrikanen verhandeld. 
Ga rechts de Buiten Oranjestraat in, loop verder over de 
Grote Bickerstraat, links Realengracht en weer links.

Drieharingenbrug, nr. 320 van de ruim 1900 bruggen in Amsterdam

Martin Luther Kingpark, Amsterdam

1. Martin Luther King Park
Dit park werd vernoemd naar Martin Luther King, Jr. nadat 
hij was vermoord op 4 april 1968.Loop noordwaarts, ga 
over de Berlagebrug en loop verder langs de Amstel, ga 
over het water rechts de Nieuwe Keizersgracht op, en 
linksaf langs het Weesperplantsoen, waar het Holocaust-
monument wordt gerealiseerd. Volg de Weesperstraat tot 
het Jonas Daniël Meijerplein.

Jonas Daniël Meijerplein, De Dokwerker door Mari Andriessen (1952)

2. De Dokwerker
Op 7 april 1968, drie dagen na de dood van Martin Luther 
King, werd er een stille tocht georganiseerd. Deze startte 
bij de Dokwerker. Dit beeld herinnert aan de Februari- 
staking op 25 februari 1941, tijdens WOII. Amsterdammers 
pikten het niet langer en gingen staken toen zelfs winkels 
en café’s verboden gebied werden voor Joden. Deze 
staking wordt hier elk jaar herdacht. Loop langs de Nieuwe 
Herengracht en ga de brug over naar het Wertheimpark.

Wertheimpark, monument door Jan Wolkers (1977/1993); foto Arthena

3. Auschwitzmonument
Elk jaar op de 3e zondag van januari worden de slachtoffers 
van Auschwitz herdacht bij het Spiegelmonument van Jan 
Wolkers: “De hemel blijft voorgoed geschonden. Het is een 
godsgruwelijke aanslag op alles waar een mens voor staat”. 
Loop verder over de brug op de Anne Frankstraat naar het 
Oosterdok, langs de museumhaven, NEMO en over de Mr. 
J.J. van der Veldebrug langs de OBA (MLK-beeldje, boeken, 
toilet, horeca). Ga links over de Odebrug en rechtsaf de 
Prins Hendrikkade op. 54



Het is een betekenisvolle plek om na te denken over 
diversiteit en inclusiviteit. Loop linksaf de Prinsengracht 
op en rechts naar de Reestraat.

Reestraat 6, in de Negen Straatjes

9. Woning Anton de Kom
Surinaams anti-koloniaal schrijver en verzetsstrijder Anton 
de Kom woonde in 1935 op Reestraat 6. Hij schreef het 
beroemde boek ‘Wij slaven van Suriname’ (1934, nieuwe 
editie 2020). Hij is een held in Suriname en in Nederland 
niet voldoende bekend. Om hem te eren staat er een 
standbeeld op het Anton de Komplein (Wandeling Zuid-
oost). Loop verder over de Paleisstraat naar de Dam.

Nationaal Monument op de Dam van J.J.P. Oud (1956)

10. De Dam
Elk jaar worden op 4 mei de slachtoffers van WOII herdacht 
met twee minuten stilte en een kranslegging. Ook stierf 
hier op 20 augustus 1983 de 15-jarige Antilliaanse jongen 
Kerwin Lucas Duinmeijer, een racistische moord. Elk jaar 
wordt dit nog herdacht, omdat wij niet mogen vergeten. 
In het Vondelpark staat een beeld ter herinnering aan 
Kerwin (Wandelroute West). Loop langs de Nieuwe Kerk 
en links om het Paleis op de Dam (gebouwd 1648-1665) 
dat tot 1808 het stadhuis van Amsterdam was en te 
bezichtigen is. Loop zuidwaarts over de Nieuwzijds 
Voorburgwal en Sint Luciënsteeg naar de Amsterdam 
Galerij van het Amsterdam Museum.

Sint Luciënsteeg, Amsterdam Galerij van het Amsterdam Museum

11. Amsterdam Museum
De Amsterdam Galerij is gratis te bezoeken. Het 40 meter 
lange tapijt van kunstenaar Barbara Broekman verbeeldt 
alle 179 nationaliteiten die in Amsterdam wonen. Tijdens 
de 55-jarige herdenking van Sema staat hier een Martin 
Luther Kingbeeldje. Amsterdam Museum brengt de 
geschiedenis van Amsterdam tot leven in al haar facetten. 
Daarom gebruiken ze de term ‘Gouden Eeuw’ niet meer 
om de 17e eeuw aan te duiden, omdat het niet de 
volledige realiteit van deze tijd weergeeft, zoals uitbuiting, 
armoe en slavernij. Loop naar de Kalverstraat en ga links 
en dan rechts door de Duifjessteeg en rechts het Rokin op 
tot nummer 64.

Rokin 64, gevel met de Moor (T-Mobile winkel).

12. Gevel met de Moor
Slavenhandelaar Barthelomeus Moor (1573-1636) plaatste 
een ‘moor’ op elk huis waar hij woonde. Morenkoppen 
zijn te zien op Amsterdamse gebouwen, in familiewapens 
en musea. Kijk omhoog en zie de gevelsteen op de 5e 
verdieping van Rokin 64 (T-Mobile winkel). In 1614 
tekende Moor samen met 33 aandeelhouders voor het 
transport en verzekering van de ‘vracht’ van een schip vol 
tot slaaf gemaakte Afrikanen op het slavenschip Engel 
Michiel. Een van de erfgenamen van Rokin 64, Daniel 
Bernard (1626-1714) was in 1689 directeur van Sociëteit 
Suriname, en had met slavenhandel te maken. Volg het 
Rokin, loop langs de Munttoren; het onderste deel is 
gebouwd tussen 1480 en 1487 en maakte deel uit van 
de Regulierspoort, een van de drie hoofdpoorten van de 
vestingwerken van Amsterdam. Volg de Vijzelstraat en 
ga over de Herengracht linksaf langs de even zijde.

Herengracht 502, Huis met de kolommen, ambtswoning

13. Burgemeesterswoning
Huis met de kolommen, Herengracht 502. Slavenhandelaar 
Paulus Godin (1615-1690) woonde hier. Hij was bewind-

hebber van de WIC en van de kolonie Sociëteit van 
Suriname. Hij had zitting in WIC-commissies als ‘Tot de 
custen van Africa’ en ‘Tot de saaken van de slavehandel’. 
Zijn naam staat op een WIC contract uit 1677 voor de 
levering van 1600 tot 1800 slaafgemaakten naar Curaçao, 
te verschepen naar de Spaans-West-Indië (Cuba en Puerto 
Rico). In 2006 werd er een plaquette geplaatst. Sinds 
1927 is het ambtswoning. Op Herengracht 518 woonde 
slavenhandelaar Albert Geelvinck en op Herengracht 546 
woonde Jan Bernd Bicker. Ga rechtsaf de Utrechtsestraat 
op en rechts over de even zijde van de Keizersgracht.

Keizersgracht 672, Museum Van Loon

14. Museum van Loon
Willem van Loon (1537-1618) was een van de oprichters 
van de VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie) en in 
de 16e eeuw werden de drie morenkoppen toegevoegd 
aan het familiewapen. Nu is op Keizersgracht 672 Museum 
van Loon te bezoeken. In de hal hangt het huwelijks- 
schilderij van Willem van Loon en Margaretha Bas  
(door Jan Miense, 1637). Er staat een zwarte man rechts 
op het schilderij, is hij een bediende of een statussymbool?  
We weten het niet. Ga linksaf naar de Vijzelstraat en weer 
links de Prinsengracht op en ga rechtsaf over de 
Utrechtsestraat naar het Frederiksplein.

Frederiksplein, 
Monument 
Walraven 
van Hall door 
Fernando 
Sánchez Castillo 
(2010)

15. Monument Walraven van Hall
Wally van Hall (1906-1945) was bankier en verzetsstrijder 
in WOII. In 1943 richtte hij het Nationaal Steunfonds (NSF) 
op, ook bekend als de bank van het verzet. Ze kwamen op 
slimme manieren aan geld zoals “de grootse bankfraude 
uit de Nederlandse geschiedenis” en steunden daarmee 
onderduikers en verzetsstrijders. Walraven had vele  
schuilnamen, Van Tuyl, Barends, Oom Piet en de bekendste: 
de Olieman. In 1945 werd hij gefusilleerd. In 2010 werd 
vlakbij de Nederlandsche Bank dit bronzen monument 
van een gevallen boom onthuld. Loop verder over 
Oosteinde, linksaf Stadhouderskade en rechtsaf langs
de Amstel tot aan het Martin Luther Kingpark. •

6. Westelijke Eilanden
Bickerseiland, Realeneiland en Prinseneiland zijn 
aangelegd tijdens de Derde Uitleg tussen 1611 en 1615. 
Deze gaven de WIC meer ruimte voor scheepswerven en 
pakhuizen, grenzend aan de haven. Leden van de Bicker- 
familie waren eeuwenlang machthebbers in Amsterdam, 
en ook betrokken bij de slavenhandel. Cornelis Bicker 
(1592-1654) was bijvoorbeeld koopman op Amerika,  
handelaar in suiker en één van de oprichters en bewind-
hebber van de WIC. Tot driemaal toe was hij burgemeester. 
Loop over Prinseneiland, waar Black Heritage Tours is 
gevestigd. Loop via Haarlemmerdijk, Brouwersgracht, 
Prinsengracht, Prinsenstraat en Singel naar Torensluis.

Torensluis, standbeeld van Multatuli door Hans Bayens (1987)

7. Multatuli
De Max Havelaar (1860) is een beroemde roman over  
koloniale overheersing van Nederland over Indonesië. 
De Amsterdammer Multatuli (Eduard Douwes Dekker, 
1820-1887), woonde vanaf 1839 in Batavia en zag daar 
alle misstanden. In 2002 werd Multatuli tot belangrijkste  
schrijver ooit aangewezen. 2020 is het Multatuli-jaar, ivm 
zijn 200e geboortedag. Loop verder over Oude Leliestraat 
en Leliegracht, over de Keizersgracht linksaf naar de 
Westermarkt, een belangrijk plein.

8. Westerkerk
Op 6 april 1968 was er een herdenkingsdienst voor Martin 
Luther King, die bezocht werd door 1800 mensen. De 
volgende dag was er een stille tocht met 400 deelnemers 
die aan de voet van de Westertoren eindigde. Er waren 
leuzen te lezen als ‘Wie napalm zaait zal geweld oogsten’, 
“America this was your last chance, this is war you declare 
to us”, “If you don’t listen??? We burn baby, and be killed”. 
Na de protestmars werd er een gedicht voorlezen door 
Otto Sterman. Hier op de Westermarkt is ook het Anne 
Frankhuis (plus standbeeld) en het Homomonument. 76

Wandeling Centrum



Wandeling West
16,6 km 
• Veel horeca langs de route 
• 4 parken
• Bezoek Stedelijk Museum, 
 Van Gogh Museum, Rijksmuseum

Alternatief startpunt: 
A - Europaplein - metro 52
B - Station RAI 
5 - Museumplein - tram 2, 5, 12

Martin Luther Kingpark > 
Zuidelijke Wandelweg > 
(A) Europaplein, Metro 52/(B) Station RAI  > 
RAI - lezing Dr. King in 1964 > 
Beatrixpark > (Zuider Amstelkanaal)
Cornelis Dopperkade > 
Prinses Margrietstraat > 
Henri Viottakade > Locatellikade > 
IJsbaanpad > Jaagpad > 
Valschermkade > 
Generaal Vetterstraat > 
Westlandgracht > 
Theophile de Bockstraat > 
Rembrandtpark > Postjeskade >
Surinameplein - Monument van Besef > 
Amstelveenseweg > 
Vondelpark - Mama Baranka, 
monument voor Kerwin Lucas Duinmeijer > 
Van Baerlestraat > Concertgebouw -
Eredoctoraat voor Dr. King in 1965 >
(5) Museumplein - Tram 2, 5, 12 - 
Rijksmuseum, Stedelijk, Van Goghmuseum > 
Johannes Vermeerstraat > Ruysdaelstraat > 
Ruysdaelkade (Boerenwetering) >
Jozef Israëlskade > Scheldestraat >
Churchilllaan - beeld Mahatma Gandhi - 
beeld Wilhelmina Drucker > 
Waalstraat > 
Merwedeplein - beeld Anne Frank, 
Struikelstenen familie Frank bij nummer 37-II >
Martin Luther Kingpark

*Vondelpark, Amsterdam
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Martin Luther King Vijfdaagse - dag 2

*
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Surinameplein, Monument van Besef door Henry Renfurm (2003)

3. Monument van Besef
Op het Surinameplein staat het monument Bon Fu Gron 
Prakseri, Levensboom, voor de gemeenschappelijke 
geschiedenis van Suriname, Nederland en Nederlandse  
Antillen, namens het comité 30 juni/1 juli. Elk jaar wordt 
hier op 30 juni de afschaffing van de slavernij in 1863/1873 
herdacht tijdens de Ceremonie van Besef. Loop over de 
brug en rechts Amstelveenseweg naar het Vondelpark.

Vondelpark, Mama Baranka, ter herdenking van Kerwin Lucas 

Duinmeijer, door Nelson Carrillho (1985)

4. Vondelpark
Het beeld Mama Baranka (Moeder Rots) in het Vondel-
park herdenkt Kerwin Lucas Duinmeijer, de 15-jarige 
Antilliaanse scholier die op 20 augustus 1983 door een 
16-jarige witte skinhead met een ‘100% white’ tatoeage 
op de Dam werd neergestoken (Wandeling Centrum). Elk 
jaar wordt deze moord herdacht, zodat we niet vergeten 
waar racisme en intolerantie toe leidt. Ga rechts over de 
Van Baerlestraat naar het (5) Museumplein.

Museumplein, Concertgebouw, architect Adolf Leonard van Gendt 

(geopend op 11 april 1888)

5. Concertgebouw
In het Concertgebouw kreeg Martin Luther King op 20  
oktober 1965 een eredoctoraat in Sociale Wetenschappen,  
uitgereikt door de Vrije Universiteit Amsterdam (VU, 
Wandeling Zuidwest). Zie Polygoonjournaal op de Videos 
& podcasts pagina. Bezoek evt. een museum. Loop verder 
Zuidwaarts langs de Boerenwetering en Amstelkanaal 
naar de Churchilllaan.

Churchilllaan, Gandhi monument door Karel Gomes (1990)

6. Mahatma Gandhi
De in 1948 vermoorde Indiase activist Mahatma Gandhi 
(1869-1948) was een grote inspiratiebron voor Martin 
Luther King. Hij zei: “Jezus gaf ons het doel en Gandhi gaf 
ons de tactiek”. Gandhi leidde het geweldloze verzet voor 
onafhankelijkheid van India, wat op 15 augustus 1947 
werd gerealiseerd. Wat King niet wist is dat Gandhi er ook 
racistische denkbeelden op nahield. Jaarlijks is er bij het 
beeld van Gandhi een herdenking van zijn geboortedag, 
op 2 oktober, de Internationale Dag van de Geweldloos-
heid. Loop verder tot aan de Waalstraat.

Churchilllaan/Waalstraat. Standbeeld Wilhelmina Drucker door 

Gerrit-Jan van der Veen (1939)

7. Wilhelmina Drucker
Op de Churchilllaan staat het standbeeld “De vrouw als 
vrije mensch” ter ere van Wilhelmina Drucker (1847-1925), 
‘IJzeren Mina’, Nederlands politicus, feminist, schrijver 
en vredesactivist. Samen met Aletta Jacobs richtte zij in 

1894 de Vereniging voor vrouwenkiesrecht op (in 1919 
gerealiseerd). De kunstenaar van het beeld, Gerrit-Jan van 
der Veen, was een zeer actieve verzetsstrijder die in 
1944 werd gefusilleerd. In 1970 werd bij het standbeeld 
van Drucker een korset verbrand door feministische 
actiegroep Dolle Mina’s (vernoemd naar Wilhelmina 
Drucker). Ga rechts de Waalstraat in en loop tot het 
Merwedeplein.

Merwedeplein, beeld Anne Frank door Jet Schepp (2005), op inititatief 

van boekhandelaar Gert-Jan Jimmink. Op de achtergrond de 

Wolkenkrabber, de eerste torenflat van Amsterdam door J.F Staal (1932).

Merwedeplein 37-II: Stolpersteine voor de familie Frank, door Gunter 

Demnig (2015).

8. Anne Frank
Familie Frank met hun twee dochters Margot en Anne 
woonden op Merwedeplein 37-II totdat ze in 1942 
moesten onderduiken voor de nazi’s in het Achterhuis 
(Wandeling Centrum). Het beroemde roodgeruite dagboek 
kocht Anne om de hoek op Rooseveltlaan 62, waar nu nog 
steeds een boekhandel zit, Jimmink. In het trottoir voor 
huisnummer 37 liggen sinds 2015 vier struikelstenen, 
Stolpersteine van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig, 
gedenktekens voor de woningen van gedeporteerden 
in WOII. In Amsterdam zijn 600 struikelstenen geplaatst, 
in Europa 75.000. Loop via de Waalstraat en linksaf 
Kennedylaan naar het Martin Luther Kingpark. •

Martin Luther Kingpark, Amsterdam

1. Martin Luther Kingpark
Dit park werd vernoemd naar Martin Luther King, Jr. nadat 
hij was vermoord op 4 april 1968. Loop westwaarts over de 
President Kennedylaan, via (A) Europaplein / (B) Station RAI 
langs de RAI door het Beatrixpark.

RAI evenementencentrum. Dominee King sprak in de Europahal.

Beatrixpark, monument voor Ko Mulder, door Heringa/van Kalsbeek (2018)

2. RAI - Beatrixpark
Op 16 augustus 1964 sprak dominee Martin Luther King 
in de RAI tijdens de Europese Baptisten Conferentie. De 
preek werd op tv uitgezonden in Nederland, Duitsland, 
Zweden en Denemarken. Zie www.mlk50.nl > Videos & 
podcasts. Het Beatrixpark is voor een deel ontworpen door 
de eerste vrouwelijke stedenbouwkundige in Nederland, 
Jakoba ‘Ko’ Mulder en werd geopend in 1938. Ze ontwierp 
ook het Amsterdamse Bos (Wandeling Zuidwest). Loop 
door het Beatrixpark, en verder west langs het Zuider 
Amstelkanaal, IJsbaanpad, dan noordwaarts langs de
Westlandgracht, maak een lus door het Rembrandtpark 
en ga dan oostwaarts naar het Surinameplein. 

Wandeling West
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Wandeling Oost
16,1 km 
• Horeca langs de route - 4 parken
• Bezoek: Scheepvaartmuseum, 
  The Black Archives, Tropenmuseum

Alternatief startpunt: 
A - Amstelstation

Martin Luther Kingpark > 
Amstel > Berlagebrug > Meester Treublaan > 
(A) Amstelstation > Maliebaan > 
Schagerlaan > Park Frankendael > 
Middenweg > Linnaeuskade >
Flevopark >  Flevoparkweg >
Zeeburgerdijk > Panamalaan > Cruquiuskade >
Funenpark > Tweede Leeghwaterstraat > 
Conradstraat > Rumphiusstraat > 
Isaak Titsinghkade > Jacob Bontiusplaats 
(Oostenburgereiland) - VOC scheepswerven, 
slavenschepen - gebouw INIT - MLK-beeldje en 
goede koffie > Oostenburgermiddenstraat > 
Oostenburgerdwarsstraat > Poolstraat >
Wittenburg - beeld Schip op de Helling VOC >
Kattenburgerkade > 
Bijltjespad - werf de Eendracht, slavenschip 
Leusden > Prins Hendrikkade > 
Scheepvaartmuseum - replica VOC schip 
de Amsterdam > Kattenburgerplein > 
Wittenburgergracht > Oostenburgergracht > 
Czaar Peterstraat > Zeeburgerstraat > 
Zeeburgerdijk - The Black Archives - Expositie 
Vereniging Ons Suriname: 100 jaar emancipatie 
en strijd (t/m 29-3-2020) > Roomtuintjes > 
Commelinstraat > Linneausstraat >
Tropenmuseum - expositie Heden van het 
Slavernijverleden >
Oosterpark - Slavernijmonument > 
Beukenweg > Krugerplein - Monument tegen 
Apartheid en Racisme > Schalkburgerstraat >
Ringdijk > Berlagebrug >
Amstel > 
Martin Luther Kingpark

*

*Flevopark, Nieuwe Diep
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3. Flevopark
Het Flevopark werd in 1928 aangelegd en kreeg in 1943 
zijn naam. De naam is ontleend aan het Flevomeer, 
waaruit de Zuiderzee, tegenwoordig het IJsselmeer, is 
ontstaan. Aan de westzijde is een Joodse begraafplaats 
en in het park is ook een zwembad, het Flevoparkbad. 
Loop via Flevoparkweg en Zeeburgerdijk, Panamalaan, 
Cruquiuskade door Funenpark naar eiland Oostenburg.

Jacob Bontiusplaats, Gebouw INIT, locatie van drie dagbladen

4. Oostenburg
Oostenburg vormt met Kattenburg en Wittenburg de 
Oostelijke eilanden, aangelegd in de 17e eeuw tijdens de 
grote stadsuitleg. In 1661 kocht de VOC het eiland waar 
scheepswerven werden gevestigd en zo’n 500 schepen 
werden gebouwd waarmee ook slaafgemaakte Afrikanen 
werden vervoerd. In 1697 liep tsaar Peter de Grote er 4 
maanden stage. Tot 1925 werden hier schepen gebouwd. 
Sinds 2003 vind je hier de redacties van Het Parool, de 
Volkskrant en Trouw. Op de 1e etage (openbaar) staat een 
MLK-beeldje, en er is een goed koffietentje. Loop naar de 
Poolstraat en steek door richting de Wittenburgerkade.

VOC monument Schip op de 

Helling, tussen de Kleine en 

Grote Wittenburgerstraat 

van Marius van Beek, Wim 

Tap en Hank Beelenkamp 

(1983)

5. Schip op de Helling
Op een staander is de letter A en het VOC-logo (Verenigde 
Oostindische Compagnie) gebeiteld en de tekst: ‘Er ligt 
een roofstaat aan de zee, tussen Oost-Friesland en de 
Schelde’. Deze tekst is een onderdeel van de aanklacht, 
waarmee Multatuli z’n beroemde boek Max Havelaar 
eindigt. In dit boek klaagt hij de Nederlanden aan, dat ze 
‘Insulinde, het eilandenrijk, dat zich slingert als een gordel 
van smaragd om de evenaar’ uitbuit. De ‘VOC-mentaliteit’ 
en technische vaardigheden van toen staan naast de 
afschuw die we voelen voor de stuitende wreedheid van 
bijvoorbeeld Jan Pieterszoon Coen, die bijna alle 15.000 
inwoners van Banda Eiland uitmoordde. 
Loop over de brug links naar de Kattenburgerkade.

Locatie van scheepswerf De Eendracht, Kattenburgerkade/Bijltjespad

6. Slavenschip Leusden
Op scheepswerf De Eendracht werd door de WIC (West 
Indische Compagnie) slavenschip Leusden gebouwd. 
Dit schip verging op 1 januari 1738 in de monding van
de Marowijnerivier in Suriname en 664 slaafgemaakte 
Afrikanen verdronken in het dichtgetimmerde ruim. 
Het is een afgrijselijke en de grootste scheepsramp in de 
Nederlandse geschiedenis, maar vrijwel onbekend. Loop 
verder via het Bijltjespad naar het Scheepvaartmuseum.

VOC pakhuis ‘s Lands 

Zeemagazijn, het 

Scheepvaartmuseum

7. Scheepvaartmuseum
Het VOC pakhuis ‘s Lands Zeemagazijn werd gebouwd 
in 1656. Er werden werden kanonnen, zeilen, vlaggen en 
scheepsuitrusting voor de oorlogsvloot opgeslagen. Later 
werd het een pakhuis voor de marine totdat er in1973 het 
Scheepvaartmuseum werd geopend met de op een na 
grootste maritieme collectie ter wereld. Loop via de Wit-
tenburgergracht, Czaar Peterstraat en Zeeburgerstraat 
naar de Zeeburgerdijk. 

The Black Archives en VOS aan Zeeburgerdijk 19A&B. 

8. VOS en The Black Archives
Aan Zeeburgerdijk 19 staat het Hugo Olijfveldhuis, waar 
sinds 1919 Vereniging Ons Suriname is gevestigd. Na WOII 
ontwikkelde de VOS zich onder voorzitter Otto Huiswoud 
tot broedplaats voor de onafhankelijkheid. The Black 
Archives is een uniek historisch archief van meer dan 3000 
boeken en interessante exposities (open van donderdag 
t/m zaterdag). Loop via Roomtuintjes en Commelinstraat 
naar het Tropenmuseum.

Tropenmuseum, 

Linnaeusstraat2

9. Tropenmuseum
Het Tropenmuseum is in 1864 opgericht om de koloniale 
bezittingen te tonen. In de 70er jaren van de vorige eeuw 
werd de focus verlegd naar sociale issues. Tegenwoordig 
is er een permanente tentoonstelling Heden van het 
slavernijverleden en interessante wisselende exposities.  
Wandel door het Oosterpark naar het Monument voor 
het Slavernijverleden.

Nationaal 

Slavernijmonument, 

Erwin de Vries 

(2002), in de 

zuidwesthoek van 

het Oosterpark

10. Nationaal Slavernijmonument
Elk jaar wordt op 1 juli tijdens Keti Koti, Gebroken Ketenen, 
de afschaffing van de slavernij in 1863 herdacht en 
gevierd. Na een kleurrijke optocht door de stad, is er een 
plechtigheid en kranslegging bij het Slavernijmonument, 
gevolgd door het Keti Koti festival in het Oosterpark. 
Omdat de vrijgemaakten verplicht waren nog 10 jaar lang 
voor niets te werken, wordt soms ook het jaar 1873 als 
jaar van de werkelijke afschaffing van de slavernij gezien. 
Loop via de Beukenweg naar het Krugerplein.

11. Monument 
tegen Apartheid
Op het Krugerplein staat het 
Monument tegen Apartheid 
en Racisme van Pépé Grégoire, 
dat in 1986 werd onthuld, om 
de opening te vieren van het 
kantoor van de Zuid-Afrikaanse 
anti-apartheidsbeweging ANC 
(Afrikaans Nationaal Congres)  
in Amsterdam. In 1990 werd 
Nelson Mandela na 27 jaar 
gevangenschap vrijgelaten 

en werd de apartheid afgeschaft. In 1994 werd Nelson 
Mandela president. Loop via de Schalkburgerstraat, 
Ringdijk en Berlagebrug door naar het Martin Luther 
Kingpark. •

Martin Luther Kingpark, Amsterdam

1. Martin Luther Kingpark
Dit park werd vernoemd naar Martin Luther King, Jr. nadat 
hij was vermoord op 4 april 1968. Loop noordwaarts en ga 
rechts over de Berlagebrug en langs (A) Amstelstation via 
Maliebaan en Schagerlaan naar Park Frankendael.

Park Frankendael

2. Park Frankendael
De Watergraafsmeer werd rond 1630 drooggelegd. In de 
loop van de 17e en 18e eeuw werden er ruim 40 hofsteden 
en buitenplaatsen aangelegd. Frankendael is de enig
overgebleven buitenplaats van Amsterdam. Het park heeft 
drie sferen: parkweide, stijltuinen en werktuinen, met  
waterpartijen en voetgangersbruggen. Loop door het park, 
de Middenweg op en volg de Ringvaart naar het Flevopark.

              Flevopark

Wandeling Oost
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Wandeling Zuidoost
19,9 km 
• Weinig horeca, neem water mee 
• 4 parken
• Bezoek CBK Zuidoost

Alternatief startpunt: 
A - Station Bijlmer ArenA 

Martin Luther Kingpark > 
Berlagebrug > Weesperzijde >
Weespertrekvaart > 
Rozenburglaan > 
Reigerpad  > 
Bergwijkpark > 
Kelbergenpad > 
Strandvlietpad > 
Passtukkenpad > 
Nellesteinpad > 
Kraaiennestpad > 
Kormelinkweg > 
Kolfschotenstraat > 
Nelson Mandelapark -
monument voor Nelson Mandela 
door Mohau Modikaseng (in ontwikkeling) >
Anton de Komplein, CBK Zuidoost - 
beeld Kuboko Kumozi Kakinga - 
beeld Anton de Kom >  
Bijlmerdreef > 
(A) Station Bijlmer ArenA > 
ArenaPark >
De Entree > 
Holterbergweg > 
Burgemeester Stramanweg > 
Weidepad > 
Molenpad > 
Oudekerkerdijk - Amstel >
Utrechtsebrug - 
symboliseert Edmund Pettus Bridge > 
Martin Luther Kingpark

*Riekermolen aan de Amstel
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‘De boom die alles zag’ op 4 oktober1992. 

3. Monument Bijmerramp
Zuidoost, Bijlmer, Bims: het kleurrijkste stadsdeel van 
Amsterdam. Er wonen veel Amsterdammers van 
Surinaamse en Caraïbische afkomst, Ghanezen en nog 130 
andere nationaliteiten. In de jaren 60 was dit een nieuwe 
wijk met enorme flatgebouwen en veel groen, een nieuw 
concept dat geen succes werd, de buurt kende moeilijke 
tijden. Tegenwoordig is het een bruisend stadsdeel. 
Monument Bijlmerramp rond ‘de boom die alles zag’ van 
Herman en Akelei Hertzberger herdenkt de ramp met de 
vrachtjumbo die op 4 oktober 1992 neerstortte op de 
flats Groeneveen en Kruitberg, waarbij 43 doden vielen. 
Loop richting zuid over Nellesteinpad en dan rechts via 
Kraaiennestpad (Kormelinkweg, Kortvoort, 
Kolfschotenstraat) naar het Nelson Mandelapark.

De toegangshekken zijn ontworpen door de architect van het park  

Francine Houben

4. Nelson Mandelapark
Het Bijlmerpark werd in 2014 naar Nelson Mandela 
vernoemd om hem te eren. Het park werd in 1969 
aangelegd en is 43 hectare groot. In het park komt een 
monument  ter nagedachtenis aan Madiba, gemaakt 
door de Zuid-Afrikaanse kunstenaar Mohau Modikaseng. 
Het is een groep van 5 gezichten in brons van bewoners 
uit het stadsdeel. Elk  jaar vindt in het Nelson Mandela-
park het Kwaku Summer Festival plaats. Loop een stukje
door het park en dan noordwaarts (rechts) richting 
Anton de Komplein.

Standbeeld Anton de Kom door Jikke van Loon (2004)

CBK Zuidoost, Kuboko Kumozi Kakinga - sterke man/vrouw, strijder 

voor vrede, vrijheid en rechtvaardigheid door Monika Dahlberg (2019)

5. Anton de Komplein
Anton de Kom is een held in Suriname. Hij was een anti-
koloniale schrijver, schreef het boek Wij slaven van Suriname 
(1934, nieuwe uitgave 2020). Hij was verzetsstrijder in 
Nederland tijdens WOII en is gestorven in een concentratie- 
kamp. Een standbeeld om hem te eren staat op het Anton 
de Komplein. Hij woonde op Reestraat 6 (Wandeling 
Centrum). Bezoek CBK Zuidoost, Anton de Komplein 120, 
waar je kunst, klein en groot, kan kopen en huren. Het is 
de enige kunstinstelling waar inclusiviteit in het DNA zit. 
Hier is het vernielde Martin Luther Kingbeeldje te zien dat 
maandenlang naast het beeld van Anton de Kom stond 
en het beeldje dat naast Nelson Mandela in Den Haag 
stond. Een goede pauzeplek, met mooie kunst, thee en wc. 
Loop zuidwestwaarts via (A) Station Bijlmer ArenA, over 
de Burgemeester Stramanweg, rechts Weidepad en links 
Molenpad naar de Amstel. 

Molen de Zwaan (1638)

Amstel, buitenplaats Amstelrust (1724)

6. Langs de Amstel
De wandeling van 5 km over de Oudekerkerdijk langs de 
Amstel is een perfect moment om een podcast of een 
van de toespraken van Martin Luther King te beluisteren, 
te vinden op www.mlk50.nl, Videos & podcasts. Je loopt 
langs molen de Zwaan, gebouwd in 1638. Rond 1700 
waren er 44 buitenplaatsen langs de Amstel. Daar zijn er 
3 van over: Oostermeer, Wester-Amstel en Amstelrust. 
Ga onder de Utrechtsebrug door en neem rechts de trap 
omhoog om op de Utrechtsbrug te komen.

Dr. Martin Luther King, Jr. leidde de mars over de Edmund Pettus 

Bridge in Selma op 21 maart 1965. - New York Times

7. Utrechtsebrug
Als we over de Utrechtsbrug (1954) lopen denken we 
aan de Edmund Pettus Bridge. De brug in Selma over de 
Alabama River, vormde het toneel van Bloody Sunday, 
toen state troopers op 7 maart 1965 de eerste poging tot 
een vreedzame mars bloedig neersloegen. Na een tweede 
poging die ook mislukte, ‘Turnaround Tuesday’, konden 
2 weken later de wandelaars alsnog op pad, dit keer met 
bescherming van het leger. Ze startten met 3.200 wande-
laars die op de laatste dag was uitgeroeid tot een groep 
van 25.000. Boj het Capitool van Alabama in Montgomery 
hield Dr. King zijn speech ‘How long? Not Long!’
Saillant detail: Edmund Pettus (1821-1907) was een leider, 
‘grand dragon’ van de Ku Klux Klan. En juist deze brug is 
het symbool  geworden van de burgerechtenbeweging.
Ga rechtsaf het Martin Luther Kingpark in. •

Martin Luther King Park, Amsterdam

1. Martin Luther Kingpark
Het park werd vernoemd naar Martin Luther King, Jr. nadat 
hij was vermoord op 4 april 1968. Loop noordwaarts langs 
de Amstel, ga over de Berlagebrug, langs Station Amstel en 
volg de Weesperzijde langs de Weespertrekvaart.

Op de achtergrond de Bijlmerbajes die wordt afgebroken voor 

woningbouw (zomer 2019)

2. Weespertrekvaart
De Weespertrekvaart is een trekvaart die de Amstel 
verbindt met de Vecht in Weesp. De trekvaart werd in 1639 
aangelegd, gebruikmakend van bestaande waterwegen: 
de ringvaart van de polder Watergraafsmeer (aangelegd in 
1629), de ringvaart van de polder Bijlmermeer (aangelegd 
in 1626), de riviertjes de Gaasp en het Smal Weesp.
Loop zuidoostwaarts over Rozenburglaan, Reigerpad, door 
Bergwijkpark, links Zilvermeeuwpad, rechts Kelbergenpad, 
links Strandvlietpad, rechts Passtukkenpad, Nellesteinpad, 
rechts Gravestein, Annie Romeinplein, Gooioord, 
Nellesteinpad naar Monument Bijlmerramp.

Wandeling Zuidoost
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Wandeling Zuidwest
17,2 km 
• Horeca langs de route
• 5 parken
• Bezoek de VU:  beeld & plaquette 
  Martin Luther King, Jr.

Alternatief startpunt:  
A - De Boelelaan / VU - Tram 5, 6, 24

Martin Luther Kingpark > 
Amsteldijk > 
Amstelpark >
Oversinge > 
Van Leyenberglaan >
(A) De Boelelaan/VU, Tram 4, 5, 24 -
De Boelelaan 1105 - VU - 
Martin Luther Kingbeeld en plaquette 
ter herinnering aan eredoctoraat 
Sociale Wetenschappen >
Van der Boechorststraat > 
Park Twikkel > 
Amsterdamse Bos > 
Bosbaanweg > 
Van Nijenrodeweg > 
Gijsbrecht van Aemstelpark >
Moersbergen > 
Amstelpark > 
Amsteldijk > 
Martin Luther Kingpark - finish

*Amsterdamse Bos, Zuidelijke Oeverlanden

*
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Plaquette van het eredoctoraat en het MLK-beeldje naast het 

Auditorium van de VU, 2e verdieping

2. VU - Vrije Universiteit
VU Amsterdam werd opgericht in 1880 en is een 
christelijke onderzoeksuniversiteit met meer dan 26.000 
studenten. Het logo is een griffioen: het onderlijf van een 
leeuw, de kop en vleugels van een adelaar en de oren van 
een paard (bijnaam: VU-kip). Loop door de hoofdingang 
naar binnen en loop 3 trappen op. Naast het auditorium 
is een plaquette ter herinnering aan het eredoctoraat in 
de Sociale Wetenschappen dat Martin Luther King van de 
VU kreeg op 20 oktober 1965 (zie www.mlk50.nl, Videos & 
podcasts). Daarnaast staat het beeldje van Martin Luther 
King. Loop verder over de Boelelaan, linksaf naar Van der 
Boechorststraat, en rechts naar het Amsterdamse Bos.

Pas op, in de zomer zijn er processierupsen in het Amsterdamse Bos

De 2,2 km lange roeibaan Bosbaan werd in 1934 geopend

3. Amsterdamse Bos
Het Amsterdamse Bos werd ontworpen door Jakoba 
Mulder en Cornelis van Eesteren en tussen 1934 en 1970 
aangelegd. Onderwijzer Jac. P. Thijsse zag in 1900 al de 
mogelijkheden van groen op deze plek. Het waterpeil 
is -5,5m onder NAP. In de crisisjaren ‘30 hebben er zo’n 
20.00 mensen aan de aanleg gewerkt. Naast roeibaan de 
Bosbaan worden bevat het Bos 137 km voetpaden, 51 km 
fietspaden, 16 km ruiterpaden en 116 bruggen. Er zijn 150 
boomsoorten, 200 vogelsoorten en 700 keversoorten. 
En de eikenprocessierups. Wandel een ronde van 6,5 km 
tot terug bij de hoofdingang van het Bos, steek over 
naar de Van Nijenrodeweg, loop door het Gijsbrecht van 
Aemstelpark, steek de Europaboulevard over en ga over 
de Rode Brug het Amstelpark in.

De Rode Brug door Stefan Strauss (2006)

Het Glazen Huis in het Amstelpark

4. Amstelpark
De naam Amstelpark was al eerder in gebruik. Het ging 
toen om de groenstrook tussen de Rivierenlaan en de 
Amstel, dat in 1968 de naam Martin Luther Kingpark 
kreeg. Het huidige Amstelpark werd aangelegd voor 
de Floriade in 1972, wat de drukst bezochte tuinbouw-
tentoonstelling ooit werd. Loop langs het Glazen Huis, 
Zone2Source. Dit is een tentoonstellingsplatform voor 
kunst, natuur en technologie. Kunstenaars uit binnen- en 
buitenland worden uitgenodigd projecten te ontwikkelen 
waarin alternatieve verbeeldingen en praktijken
voorgesteld worden over onze omgang met natuur.

Monument Rozenoord in het Amstelpark, door Ram Katzir (2015)

5. Monument Rozenoord
Loop langs Monument Rozenoord (door Ram Katzir) dat 
op 1 mei 2015 werd onthuld.  Het herdenkt de mannen 
die hier werden gefusilleerd aan de einde van WOII. In het 
gras staan 100 stoelen die elk symbool staan voor een 
slachtoffer, de verschillende modellen stoelen geven de 
leeftijd aan. Loop door het park naar de Amstel, ga linksaf, 
noordwaarts over de Amsteldijk tot het Martin Luther 
Kingpark. Op 25 maart 2020, tijdens het finish van de 
eerste Martin Luther King Vijfdaagse om 16-17 uur in het 
Martin Luther Kingpark, worden de wandelaars muzikaal 
onthaald met ‘We shall overcome’, gezongen door 
Weespertrekvaart Mannenkoor. •

Martin Luther Kingpark, 1 van de 50 kleine MLK beeldjes, geplaatst op 

4 april 2018, de 50e sterfdag van Dr. King.

Martin Luther Kingpark, het bronzen Martin Luther Kingbeeld, geplaatst 

op15 januari 2020, zijn 91e verjaardag.

1. Martin Luther Kingpark
Dit park werd vernoemd naar Martin Luther King, Jr. nadat 
hij was vermoord op 4 april 1968. 
Loop zuidwaarts langs de Amstel, onder de Ring A10 door, 
en ga dan rechts het Amstelpark in en langs het Rosarium, 
steek de Europaboulevard over en loop westwaarts langs 
het water. Ga rechtsaf de Van Leijenberglaan op en loop 
linksaf De Boelelaan op naar de VU.

        VU Amsterdam, De Boelelaan 1105, Amsterdam
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SELMA REMEMBRANCE WALK
Martin Luther King Vijfdaagse - dag 5
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21 t/m 25 maart 2020 

Ter herinnering aan 55 jaar Mars van Selma naar 
Montgomery. De Martin Luther King Vijfdaagse 
maakt deel uit van Monument for Martin Luther 
King, project van kunstenaar Airco Caravan, 
mail@aircocaravan.com +316 28 225 227
foto’s: Airco Caravan

Selma Remembrance Walk Amsterdam 2020, 
Martin Luther King Vijfdaagse: www.mlk50.nl

Het bronzen beeld in het Martin Luther
Kingpark: www.mlk50.nl/bronze-statue  

Monument for Martin Luther King 2018, 
de 50 beeldjes: www.mlk50.nl/50-statues

De Martin Luther King 
Vijfdaagse werd mede 
mogelijk gemaakt door 
Stadsdeel Zuid.

www.mlk50.nl



SELMA REMEMBRANCE WALK 
AMSTERDAM 2020

“If you can’t fly then run, 

if you can’t run then walk, 

if you can’t walk then crawl, 

but whatever you do 

you have to keep moving forward.”

Martin Luther King, Jr.
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