
  

Anna letswaart 

50 jaar fotografie voor 

“HET IS EN BLIJFT ILLUSTRATIEMATERIAAL” 

Bestond het GEB of GVB 50 jaar? Dit blad 

schonk er aandacht aan. Ook over 100- 

jarigen als het Noordzeekanaal en de MMS 

verschenen in Ons Amsterdam reportages 

met uitgebreide fotografische documentatie. 

Wie maakten die foto’s? Tijd voor een 

overzicht nu we zelf jarig zijn. 

De geschiedenis van de fotografie in Ons 
Amsterdam is een verhaal van vrienden- 
diensten. “Grote dank moet hier gebracht 
worden aan de vele schrijvers en fotogra- 
fen, die geheel belangeloos kopij en illus- 
traties verzorgden,” meldt het jaarverslag 
van de Gemeentelijke Commissie van 
Heemkennis toen het blad na vier jaar 
levensvatbaar was gebleken. De te foto- 
graferen plekken kozen de redactieleden 
Henk van Laar en Jan Weggelaar en foto- 
graaf Bram Wisman, vrienden via de ayc, 
al wandelend door de stad uit. 

Het Gemeentearchief en diverse gemeen- 
telijke instanties leverden foto's, maar 

‘Het melkmeisje’ in de Sint Luciënsteeg stond 

in het allereerste nummer en is een van de 

talloze gevelstenen die Wisman in de begin- 

jaren voor het blad fotografeerde, 
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Wisman was in 1949 de enige fotograaf die 

in opdracht werkte voor Ons Amsterdam. Hij 

vond het vanzelfsprekend zijn diensten aan 

het nieuwe blad van Van Laar aan te bie- 

den. “Het was een vriendendienst, ik werk- 

te al en hoefde er niet van te leven.” Wis- 

man was fotolaborant toen hij, bij gebrek 

aan andere fotografen, werd afgestuurd op 

de tentoonstelling ‘Weerbare Democratie’ 

die Wilhelmina zou openen. Met die pers- 

foto haalde hij alle kranten en zijn carrière 

als fotograaf was begonnen. Enkele jaren 

later ging hij werken bij Het Vrije Volk. 

“Toen hield het op met de gevelstenen en 

de poortjes voor Ons Amsterdam.” 

Zichtbare stadsontwikkeling 

Toen hij het te druk kreeg, introduceerde 

Wisman een opvolger: Guido Oppenheim. 

Niemand heeft voor Ons Amsterdam zoveel 

gefotografeerd als Oppenheim. Zijn aanpak 

sloot perfect aan bij het type fotografie 

Niet lang nadat hij in mei 1973 deze foto 

maakte van het Waterlooplein het 

Oppenheim zijn camera's voortaan thus. 

zelfs voor grootafnemer Ons Amsterdam
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Het Waterlooplein op 3 augustus 1983. Voor deze 

opname van de Stopera-bouwput koos Rob vrij- 

wel hetzelfde standpunt als Oppenheim tien jaar 

eerder deed. 

  
Ons Amsterdam ganuart 1999 
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waar het blad om vroeg: vrij van oordelen 

en pretentieloos. In de jaren dat Neder- 

land werkte aan zijn wederopbouw en er 

tijd en geld kwam voor recreatie, maakte 

Oppenheim de gelukkige keuze zich te 

specialiseren als watersportfotograaf. 

Rond 1975 liet hij z'n Linhoff Technika en 

Leica’s thuis, maar zijn foto’s worden nog 

altijd gebruikt. 

De conclusie na de eerste tien jaar foto- 

grafie van de hoofdstad luidt: veel gevel 

stenen. Maar met de tijd veranderde ook 

Ons Amsterdam. De gemeente wilde dat de 

stadsontwikkeling zichtbaar zou worden 

in het blad. En zo verschenen de reporta- 

Het theehuis in de Mozes en Aäronkerk, zomer 

1975. Dankzij een subsidie kon beroepsfotograaf 

Boersma ingeschakeld worden, ook voor de eerste 

kleuropnamen. Zijn foto's besloegen de voor- en 

achterkant van het omslag in hun geheel. 

Het Oosterpark in het voorjaar van 1993 gefoto- 

grafeerd door Gravemaker. Hij stond erop dat 

de redactie zijn naam als maker van de foto 

vermeldde. 
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ges over de bouw van het vu-ziekenhuis, 

Schiphol, het Havengebouw, de nieuwe 

RAL, de Westelijke Tuinsteden en de Bijl 

mermeer. Ambtenaren van Publieke Wer- 

ken leverden met hun teksten kant-en- 

klare, professionele fotoreportages mee. 

Opmerkelijk is het dat de lezer vergeefs 

zoekt naar de naam van de fotograaf. Nu 

was Ons Amsterdam hierin niet uniek. Ook 

in Vrij Nederland ontbrak tot halverwege 

de jaren zestig iedere bronvermelding. 

De maker van de omslagfoto dringt als 

eerste het blad binnen en dat is meestal 

Guido (in het blad altijd G.L.W.} Oppen 

heim. Latere fotografen — met hun tijd



He
nk

 
T
h
o
m
a
s
   KJ 

meegegaan — stelden naamsvermelding 

als voorwaarde. Zo stuurde Marc Grave- 

maker in 1985 een selectie van zijn werk 

naar eindredacteur Jan Wagenaar met de 

opmerking: “Denkt u aan de naamsver- 

melding!” Terecht overigens, temeer daar 

hij zijn diensten gratis aanbood. 

Tot dan toe weerspiegelden de omslagen 

de vrijblijvendheid van de beeldredactie. 

Dat er zelden een relatie was met de 

inhoud, is curieus. Een omslagfoto van 

“het intieme haventje nabij Uitdam aan 

het IJsselmeer” garandeerde geen artikel 

over het onderwerp. Langzaam aan veran- 

derde dit. Sinds er bij de onthulling van 

het Nationaal Monument op 4 mei 1956 

was uitgeweken naar een foto van het 

ANP, was er steeds vaker sprake van 

‘beleid’ in de keuze van een foto. Gymnas- 

tiekende meisjes kondigden enkele jaren 

later inderdaad een artikel aan over het 

onderwerp. 

Nummers zonder foto's 

In 1963 plaatste Ons Amsterdam foto’s uit 

het boek Diligent City van Ad Windig. 

Daarmee werd het contrast zichtbaar tus- 

sen de fotografie in het blad en die daar- 

buiten. Er verscheen kwaliteit in onver- 

wachte vorm: Windig zag beurtvaart aan 

de Prins Hendrikkade als mammoetket- 

tingen, rollen en tonnen. Pas ver op de 

achtergrond verscheen een schip, een 

vrachtwagen en de kade in beeld. Zonder 

af te doen aan de enorme inzet en kun- 

digheid van de huisfotografen, wordt dui- 

delijk dat de redactie zich te weinig 

bewust was van het belang van fotografie. 

Deze onderwaardering had directe gevol- 
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gen voor het beschikbare budget. Foto’s 

mochten niets kosten, een observatie die 

ook Ursula den Tex doet in Vijfentwintig 

jaar fotojournalistiek in Vrij Nederland. 

In de jaren zeventig raakte fotografie in 

Ons Amsterdam in een impasse. Toen Vrij 

Nederland-fotografen story-tellers werden 

met een eigen vocabulaire (grofkorrelig, 

groothoek en doorgedrukte luchten) en 

fotografie geen vak meer was maar een 

way-of-life, toen keerde Ons Amsterdam 

terug naar het verre verleden en versche- 

nen er zelfs nummers zonder één enkele 

foto. De 17de-eeuwse prent had de om- 

slagfoto verdrongen. 

De oorzaak van de fotografische malaise 

lijkt op het eerste gezicht de pensionering 
van Oppenheim, die samenviel met de 
rompslomp voortvloeiend uit de overna- 

me van het blad door de Stadsdrukkerij 

en het Amsterdams Historisch Museum. 

Maar waarom kreeg Boudewijn Bakker 

van het Gemeentearchief, die vond dat de 

illustraties meer aandacht verdienden, 

geen gehoor? Gelukkig leverde de Stads- 

drukkerij een altijd weer bereidwillig foto- 

graaf mee: reproductiefotograaf Klaas Rob. 

Een uitschieter is 1975. Dankzij subsidie 

van het Nationaal Comité Monumenten- 

jaar kan het blad Pieter Boersma vragen 

om bijdragen, deels zelfs in kleur. Hij is de 

eerste die experimenteert met verschillen- 

de lenzen en maakt opnamen die doorlo- 

pen over de voor-en achterkant van het 

omslag. Hierna verschijnen er vaker the- 

manummers waar sprake is van een heuse 

beeidredactie: in ‘Amsterdam fietsstad’ 

staan behalve divers oud reclame- en foto- 

materaal ook foto's van de witte fiets aan- 

Thomas maakte in 

maart 1993 dit portret 

van oud-Ons Amsterdam- 

medewerker en Heemkennis-man 

Jan Weggelaar voor zijn geboorte- 

huis, Willemsstraat 184, 

geboden aan John Lennon en van de fiets- 

brug over de Schinkel. Passend en geva- 

rieerd geïllustreerd is ook het nummer over 

muziek. 

In reguliere nummers worden onderwer- 

pen als 75 jaar Katholieke Schoolvereni- 

ging, 100 jaar Amsterdamse Droogdok 

Maatschappij, 100 jaar Evangelische 

Gemeente geïllustreerd met zwart-wit 

materiaal van het Gemeentearchief en de 

Dienst Publieke Werken. Huisfotograaf 

Klaas Rob had inmiddels gezelschap gekre- 

gen van politiefotograaf Marc Gravemaker. 

Hij had niet alleen kijk op fotografie, maar 

kreeg dankzij zijn politiepas ook overal toe- 

gang. 

Professionele omslag 

In 1989 treden Peter-Paul de Baar en Gerda 

Kooger als nieuwe redactie aan en komt er 

een omslag in de waardering van de foto- 

grafie. De Baar: “Ik vond het wat armoedig 

wat de fotografie betreft, en heb snel gepro- 

beerd het budget te verhogen zodat we pro- 

fessionele fotografen konden aantrekken.” 

De nieuwlichters konden hun plannen 

waarmaken omdat Amsterdam een dorp is 

en journalistiek gezien een gehucht. Ken- 

nissen van De Baar als oud-Folia- en nu Vrij 

Nederland-fotograaf Hans van den Bogaard 

en Han Singels (onder meer De Groene) leve- 

ren vanzelfsprekend af en toe een foto. 

Bij navraag bleek niet de verdienste door- 

slaggevend, maar de sympathie voor het 

blad. Wim Ruigrok: “Het liefste is nog wel 

dat als je kleur maakt, je meer betaald 

krijgt, terwijl het minder werk is. Dat 

stamt van jaren terug en is nooit meer 

veranderd.” 

50 jaar totografie voor Ons Amsterdam 

 



Maar ook vrienden laten wel eens een kri- 

tisch geluid horen. Boersma, die veel foto- 

grafeert voor het Amsterdams Historisch 

Museum, vond het jammer dat hij niet 

meer bij het redactionele gebeuren be- 

De eerste contouren van de 

Arena, of Stadion Amsterdam 

zoals dat toen nog heette, 

in juli 1994 vastgelegd door 
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Ruigrok, de bedenker van de 
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 rubriek ‘Bouwen & slopen’. 
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trokken werd. Hij hield op met werken 

voor Ons Amsterdam om jong talent ruimte 

te geven. 

“Mij wilde Peter-Paul erbij hebben,” gnif- 

felt Folia-fotograaf Henk Thomas, “omdat 
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Oosterling, Utrechtsestraat 140, is een van 

de cafés die Singels fotografeerde voor de 

serie ‘Sterke drank, sterke verhalen’. 

mijn portrétten zo goed zijn.” Over de 

opdrachten die hij kreeg (weinig portret- 

ten) heeft hij gemengde gevoelens. “Mis- 

schien ben ik gewoon te eigenwijs. Ik wil 

als fotograaf toch meer vrijheid om in te 

vullen hoe ik iets aan wil pakken. Maar 

verder was het leuk om te doen.” 

“Ik ben heel beeldend ingesteld, dus wat 

mij betreft zou gekozen kunnen worden 

voor een meer visuele benadering. De 

tekst staat toch nog erg centraal,” zegt 

Wilma Kuijvenhoven. Zij is minder 

bekend dan de andere fotografen, maar ze 

nam sinds 1991 wel een flink deel van de 

fotografie voor haar rekening. “Ik wil din- 

gen laten zien, ambachten, ontmoetings- 

plaatsen, Amsterdamse verschijnselen, 

Als je je bewust bent van de mogelijkhe- 

den die fotografie biedt, kun je die — zeker 

in een blad als Ons Amsterdam — veel meer 

uitbuiten.” 

Volkskrant-fotograaf Ruigrok had al voor de 

komst van De Baar en Kooger af en toe 

gepubliceerd in Ons Amsterdam. Zijn eerste 

foto was die van de Batco-panden op de 

Realengracht, die ondanks actievoeren 

door de buurtbewoners in 1983 toch wer- 

den gesloopt. Recht en onrecht in de stad 
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zichtbaar maken, was het soort betrok- 

kenheid waarin Ruigrok zich kon vinden, 

maar liefst niet expliciet. Zijn plan voor 

‘Bouwen & slopen’ werd in 1994 enthou- 

siast ontvangen en de rubriek loopt nog 

steeds. “Wat mij betreft is het een vinger 

aan de pols van Amsterdam,” zegt hij, 

“zonder dat ik zelf kritiek uit. Ik wil geen 

oordeel vellen, alleen constateren.” 

Alle Bouwen & slopen-foto’s maakt Ruig- 

rok met een technische camera. Hij vindt 

zijn werk voor Ons Amsterdam “van histo- 

risch belang. Ik ben fotograaf, geen ar- 

tiest. Foto's uit het politiearchief bewijzen 

nu hun waarde, terwijl het recht-toe- 

recht-aan fotografie is. Je kan het histo- 

risch ontleden, het vertelt zoveel verha- 

len over die tijd. Voor een blad als Ons 

Amsterdam is dat uitermate geschikt. 

Mensen bewaren het bovendien. Daarom 

moet het perfect.” 

Ook volgens Singels hoort artistiek werk 

niet thuis in een blad als dit. “Ons Amster- 

dam laat natuurlijk niet een erg breed 

spectrum van de fotografie zien. Het is en 

blijft illustratiemateriaal. De foto's zijn 

niet opiniërend, heel anders dan voor een 

dagblad. Dus conformeer je je aan de 

inhoud van het geschrevene. Dienstbaar 

zijn. daar heb ik geen enkel probleem 
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Kuijvenhoven werd in dit blad 

geïntroduceerd met de serie 

‘Dienstwoningen’. Dit is Huize 

Welgelegen, Plantage Midden- 

laan 49, in februari 1993 de 

woning van Rob van de Pol, 

financieel directeur van Artis. 

mee.” Singels legde drie jaar lang Amster- 

damse cafés vast, met personeel en clien- 

tèle. De serie heeft hij met opzet sober 

gefotografeerd. “Misschien zelfs wel een 

beetje saai. Ik denk dat zulke foto's later 

interessanter zijn dan als ik er met mijn 

eigen visie tussen ga zitten.” m 

Drs. A. letswaart is Neerlandicus en freelance 

journalist. 

  
Voor het artikel over de kunstzinnige familie Krabbé maakte Van den Bogaard 

begin 1997 onder meer dit portret van Maarten Krabhe. 

50 jaar fotografie voor Ons Anisterd am 
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