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Anna letswaart 

De 'buitenfotografie' van 

"JE MOET DE STEENTJES KUNNEN TELLEN" 

U zoekt een foto van uw ouderlijk huis. Vrienden 

zijn verhuisd en u wilt ze een foto van hun nieuwe 

optrekje cadeau doen. U schrijft voor het wiJkblad 

en u zoekt een professionele foto als illustratie

materiaal biJ uw stuk. Grote kans dat precies 

dat wat u zoekt gemaakt is door de fotografen 

van het Gemeentearchief 

Naast een schat aan kaarten. bouwteke
ningen en prenten beheert de Historisch
Topografische Atlas ruim 500.000 foto's. 
De oude foto's van Breitner en Jacob Olie 
zijn het bekendst, maar een kwart van de 
collectie is gemaakt door de fotografen 
van het Gemeentearchief zelf. Zij gaan op 
pad om de veranderingen in het straat
beeld vast te leggen. of voor te zijn. Zo 
werden reportages gemaakt van de grote 
veranderingen in de havens - van indus
trieterrein naar woningbouw - en van de 
Bijlmermeer, een relatief jonge wijk die 
(daardoor) niet eerder was vastgelegd 
toen er al weer veel op de nominatie 
stond te veranderen. 

Paddowinkels en trendy hairshops 
Het doel van de fotocollectie van de Atlas 
is altijd geweest een zo compleet moge-
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lijk beeld van de stad te geven. "Met com
pleet wordt niet bedoeld dat we denken 
dat we ooit klaar zullen zijn. We zijn wel 
altijd op zoek naar leemten in het over
zicht, straten die ontbreken. Daarnaast 
springen we natuurlijk altijd in op veran
dering, op bouwen en slopen en trends," 
zegt Doriann Kransberg, hoofd van de 
afdeling fotografie en ook actief als bui
tenfotografe. Van grote projecten, zoals 
de Amsterdam Arena, wordt ook de bouw 

Apollolaan 15, 11 september 1991. De foto's 

van de Historisch-Topografische Atlas geven 

een beeld van de stad, haar· inwoners, en van 

alles wat er verandert. Hier is de sloop vast• 

gelegd van de buitenring van liet gebouw 

van de voom1alige Sociale Verzekeringsbank. 

gevolgd. Van een gebouw dat van functie 
verandert - een kerk die klimhal wordt, 
of een school waar ateliers in komen -
moet het oorspronkelijke gebruik worden 
vereeuwigd. Trends komen en gaan en 
bepalen dus ook het beeld van de stad. 
Paddowinkels en trendy hairshops zijn 
onlangs toegevoegd aan de collectie. "Die 
dingen zijn weer weg voor je het weet. 
Bij elkaar geven ze een idee van de jaren 
negentig," aldus Kransberg, die samen met 
Martin Alberts, Ton van Rijn en Freerk de 
Vos verantwoordelijk is voor de uitvoering 
van fotobeleid. 
Zoals alle archivalia van de Historisch
Topografische Atlas dragen de foto·s bij tot 
een stedenbouwkundige en architectuur-

Bij Amsterdam hoort natuurlijk ook vodbal

club Ajax met zijn fans. Foto J 995. 



het Gemeentearchief 

Baclhuisweg 3, maart 1999. De Shell-toren 

vanuit de lucht. De installaties voor lucht

ven1ersing en dergelijke zijn verborgen in de 
kemnerkencle dakopbouw. 

historische documentatie van de stad. Het 
fotografieprogramma bestaat jaarlijks uit 
twee wijkprojecten, waarbij een wijk 
gedetailleerd wordt vastgelegd, en enkele 
incidentele reportages. Welke wijken en 
projecten in aanmerking komen, wordt 
in overleg bepaald door de fotografen en 
de conservatoren, die een keuze maken 
uit de verzameling gemeentelijke mede
delingen en wat door de fotografen zelf 
wordt aangedragen. 
Een mooi voorbeeld van zo'n eigen initia
tief is de reportage over Golfclub Amster
dam Old Course. Zwarte Laantje 4, die 
moet verdwijnen voor de uitbreiding van 

Kraaiennest 125. 8felmwri 1995. 

Interieur vcm moskee Taibuh. 
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het spoor. Martin Alberts ging er heen en 
fotografeerde behalve de gebouwen en de 
holes ook het publiek dat er komt. Op een 
van de foto's zien we een clubhuisje en 
een eenzame golfer met daarachter een 

rij bomen. Boven de bomen uit torent drei

gend de Arena, als een zojuist geland 

ruimteschip. Alleen al door zijn afmetin
gen geeft het aan dat wat zich op de voor
grond afspeelt niet meer van deze tijd is. 

Fotografie als kerntaak 

De directeur van het Gemeentearchief, Jan 
Boomgaard, liet bij zijn aantreden jongst
leden januari weten dat fotografie een 
kerntaak moet zijn. De fotografen vullen 
de schatkamer van de Atlas. Maar die 
kamer is natuurlijk niet eindeloos groot. 
"Ik heb geleerd meer to the point te foto
graferen." zegt Kransberg. "Aanvankelijk 
waren de reportages veel te uitgebreid. 
De fotografen en de Atlas waren het er 
niet altijd over eens wat relevant was bij 
het vastleggen van een pand, een straat. 

� een buurt of een gebeurtenis. Ik vind wel 
� 
g dat de Atlas, als opdrachtgever. altijd het 
-g laatste woord heeft." 

� 
� 

., 

"De taak van de buitenfotografie is docu
menteren," bevestigt Ludger Smit, hoofd 
van de Historisch-Topografische Atlas. 
"Waarmee niet gezegd is dat een docu
mentaire foto niet goed van compositie. 
belichting en uitsnede moet zijn. Een pro
fessionele foto zegt altijd meer." Dankzij 
de fotodocumentaire opdrachten van het 
Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) 

beschikt de Atlas ook over werk van foto-
grafen die meer commentariërend te werk 
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gaan. "Het is niet onze eerste taak om 

onze opvatting te ventileren, zîj mogen 

dat wel." 

De fotocollectie van de Atlas bestaat naast 

het werk van de eigen fotografen en de 

AFK uit fotomateriaal van gemeentelijke 

diensten als Ruimtelijke Ordening, Publie

ke Werken, Volkshuisvesting, Riolering 

en Waterhuishouding, de brandweer en 

de politie. De collectie wordt aangevuld 

met persfoto's die betrekking hebben op 

Amsterdam en er is coördinerend overleg 

gaande met de fotograaf van Bureau 

Monumentenzorg, die al jaren bezig is 

met het inventariseren van Amsterdamse 

monumenten, van binnen en buiten. 

Opmerkelijke 'muziekkas' 

Soms wordt een gebouw gefotografeerd, 

gewoon omdat her er anders nooit van 

komt. De Heinekenbrouwerij werd van 

binnen en buiten opgenomen, de Riet

velclacaclemie, boekhandel Allert de 

Lange, en theater Tuschinski. Deze 
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Kerkstraat 117, 1995. Sinds 

1993 Smarts/1op Consdous 

Dreams, voor niet-verboden 

roesmiddelen als paddestoelen 

met een halludnerende 

werking. Zullen er over 50 jaar 

ook nog 'paddowinkels' 

bestaan? 

Damrak 243, 23 maart 1999. 

De Aga-zaal in de Beurs van 

Berlage. 

typisch Amsterdamse panden waren nooit 

eerder tot in detail vastgelegd. Binnenkort 

zijn de trouwzalen van het stadhuis aan de 

beurt en roeivereniging De Hoop. Vanmid

dag ga ik met Martin Alberts op weg naar 

de Beurs van Berlage, die wel al was gefo

tografeerd in de functie van koopmans

beurs, inclusief ornamenten en schilderin

gen, maar niet sinds het pand in 1987 in 

gebruik werd genomen als cultureel 

gebouw. 

Aan Alberts de taak een indruk te geven 

van de twee concertzalen in zo min mogelijk 

opnamen. Het zouden er welgeteld drie 

worden. Om te beginnen een opname van 

de Yakult-zaal: recht van voren. Vervol

gens de Aga-zaal, of'de muziekkas' zoals 

wij hem dopen. "Dit is wel een van de 

opmerkelijkste objecten die ik heb moe

ten fotograferen," zegt Alberts. Hij kiest 

ervoor een foto van binnen naar buiten te 

maken, waarbij in ieder geval drie wanden 

van de 'kas' in beeld zijn. Tor slot een 

De 'hu1tc-11fo1ografîc.-' van het C,emc�111e.in hil'1 



opname van de buitenkant, waarvoor hij 
de zaalwacht vraagt op de grond te gaan 
zitten. Waarom? "Gewoon, voor het 
effect." Hij werkt met een technische 
camera en een vier bij vijf inch negatief, 
wat in vergelijking met kleinbeeldfilm 
een enorme lap is. Het voordeel is een 
veel grotere beeldhoek. Vandaar ook dat 
de camera volkomen waterpas moet 
staan; elke afwijking tekent zich afin 
scheve muren en hellende vloeren. 
Het resultaat van Alberts' inspanningen 
kan niet word(è,n vergeleken met de illus
traties in het promotiemateriaal van de 

V!nr de Verbindingsdam. de nieuwe toren

flat aan het eind van cle Oostelijke Han<lels
kade, het· Uoyd-hotel, complex mY Side, 

het Java-eiland en weer de Verbinrlingsdam. 
De 01ma11rerr waa111it dit pcmorama is 

sa111engestel<I, zijn gemaakt in maart 1999. 

Ons /\JllSll'i°dillll jtllll 1999 

Ben no Premsela, 1920-1997, indust:rieel ont:werper en 

binnenhuisarchitect. Het portret is op 27 oktober 1992 
bij Premsela thuis gemaakt, met een fotoboek van 
Robert Mapplethorpe opengeslagen bij de foto die 

deze Amerikaanse fotograaf in 1981 van hem maal.te. 

Beurs zelf Daarin is de Beurs op zijn best, 
in beweeglijke, kleurrijke opnamen. die 
niet volledig hoeven te zijn. De Archief
fotografen werken echter voor het groot
ste gedeelte in zwart-wit. Het voordeel 
daarvan is dat de foto's in eigen laborato
rium kunnen worden afgedrukt én dat de 
afdrukken veel langer meegaan. Een 
ander voordeel is dat de sfeer beter te 
beïnvloeden is dan met kleur. "Je kan er 
nog wel eens wat meer stemming indruk
ken," zegt Alberts. Natuurlijk zijn er ook 
altijd opdrachten die niet zonder kleur 
kunnen. zoals een reportage over graffiti. 

In twee jaar de Bijlmer door 

Een man scharrelt gebogen rond tussen 
de ladenkasten van de Atlas. waar de 
foto's zijn geordend op straatnaam bin
nen een bepaalde wijkindeling. De man 
weer wat hij zoekt: Van Bossestraar 30. 
Daar groeide hij op. daar voetbalde hij op 

straat en daar zou hij -als de bestrating 
niet vernieuwd was -alle knikkerkuiltjes 
kunnen aanwijzen. Hij is met zijn zoon 
naar het Gemeentearchief gekomen op 
zoek naar een foto van de so·aat, mis
schien wel uit de tijd dat hij er woonde. 
De vader heeft een foto van zijn ouderlijk 
huis gevonden. Sterker nog, buurvrouw 
tante Nel staat er ook op. De jongen kijkt 
verveeld om zich heen. "Pap, hebben ze 
hier ook Almere?" 
In de opdrachten van de buitenfotografen 
neemt buurtfotografie een aparte plaats 
in. Op de Atlas wordt bekeken welke stra

ten of panden ontbreken in de collectie. 
en vervolgens krijgt de afdeling fotografie 
de opdracht om elk klein detail in die 
buurt vast te leggen. "Je begint met rond
lopen." zegt Kransberg. "Daarna ga je srra· 
ten fotograferen en maak je een keuze uit 

de buurtwinkels. Het leukste vind ik de 
interieurs. We fotograferen in winkels en 
woonhuizen. maar ook bij instellingen 
zoals een basisschool of een opvanghuis 
voor daklozen." 
Kransberg en Alberts fotografeerden in 
twee jaar tijd de hele Bijlmermeer. "Ik 
vond het een doodeng project," zegt ze. 
"Je liep daar rond met 12.000 gulden aan 
apparatuur en sommige bewoners wilden 
onder geen voorwaarde op de foto en 
reageerden agressief. Anderzijds. als ik 
mezelf zo'n praatje hoorde houden door 
een intercom: ·u kent mij nier. Ik wil 
graag foto's nemen vanaf uw balkon ... · 
Ik weet niet of ik dan zo iemand binnen
gelaten zou hebben." 
Topografische documentatie kent als 
onderdeel een zuivere 'straatwandopna
me' - van muur rot muur. zijstraten erop 
en bij voorkeur met een straatnaambordje. 
Een foto waarop je de steentjes !runt tellen 
noemt Alberts dat. "Daarnáást laten we 
typische details zien. zoals balkonnetjes. 
portieken of hijsbalken. Alberts werkt al 
meer dan 30 jaar bij de afdeling fotografie. 
Hij heeft veel zien veranderen in de hou
ding ten aanzien van het fotomateriaal. 
"Een foto die ·anders· is. iets ·artistieker·. 
wordt nu sneller goedgekeurd." De foto
grafen zijn zelf ook anders gaan werken. 
Ze bekijken de straat of het gebouw nu 
eerst en overleggen ze hoe ze te werk zul-
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!en gaan, met welke appararuur en welke 
belichting. "Dit is een professionelere 
aanpak, die haaks staat op de steeds gro• 
tere werkdruk," zegt K.ransberg. 

Digitaal de boer op 

De fotografen zijn het leeuwendeel van 
hun tijd kwijt met het afdrukken van 
bestellingen. Per jaar bijna 10.000 afdruk• 
ken. waarvan 80% voor particulieren. 
Voor een prijs russen f 12.50 en f 77 krijg 
je een handgemaakte afdruk. Dit is zó 
tijdrovend dat ze aan het fotograferen 
zelf te weinig toekomen. Een bijkomend 
probleem is de kwetsbaarheid van oude 
maar populaire glasnegatieven. "De pro• 
cedure is veel te kostbaar. Het moet snel• 
Ier en goedkoper," aldus Kransberg. 

Jozeflsraè1skade 412. 1 ma1.lrl "/ 993. Schoen
makerij Cowboy. 
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Hoogoorddreef60, 15 mei 

1995. De achterkant van 
gebouw Centerpoint. 

gebruikt zullen blijven worden. Zowel oude 
als nieuwe negatieven zullen digitaal wor
den opgeslagen en gedistribueerd. Over• 
schakeling naar fotograferen met een digi• 
tale camera, zonder tussenkomst van een 
negatief, durft de werkgroep nog niet aan: 
"Er is gewoonweg nog te weinig bekend 
over de houdbaarheid op de lange ter· 
mijn," zegt Ludger Smit. "Als een digitaal 
bestand het enige is dat je hebt. ben je heel 
afhankelijk van de juiste software. 
Nu gaat dat goed met nieuwe versies, maar 
hoe zal dat zijn over 20 jaar? En over 100 
jaar? Een collectie die historische documen• 
tatie tot doel heeft, moet continuïteit in de 
toegankelijkheid kunnen verzekeren." 
Zowel leken als professionals zullen dit 
najaar kennismaken met de digitale toepas
singen. Als pilot project zet het Gemeente· 
archief dan werk van Jacob Olie op Inter· 
net. De foto's zijn via een beeldscherm op 
te roepen in lage resolutie, dat wil zeggen 

Een oplossing heeft zich onontkoombaar dat het beeld is opgebouwd in 72 puntjes 
aangediend: digitale fotografie. Nu de col• per inch, wat een bruikbaar maar grof 
lecties van de fotopersbureaus digitaal resultaat oplevert. Voor een afdruk (uiter· 
geJ·aadpleegd kunnen worden en ook aard in hoge resolutie, oftewel in 300 punt· 
Monumentenzorg een indrukwekkende 
verzameling foto's van Amsterdam aan
biedt op zijn Internet-site. kan het 
Gemeentearchief niet achterblijven. 
De overgang heeft voor zowel de Atlas als 
de fotografen evenwel heel wat voeten in 
aarde. Freerk de Vos begon al jaren gele· 
den met de verkenning van digitale foto• 
grafie en de drie anderen volgen inmid• 
deis een cursus, zodat zij straks ook aan 
de slag kunnen met de laatste digitale 
technieken. 
Daarnaast onderzoekt een werkgroep wat 
de mogelijkheden en vooral de beperkin· 
gen van digitale fotografie zijn. Een van 
de uitkomsten is dat analoog en digitaal 
materiaal de komende jaren naast elkaar 

jes per inch) zal net als nu betaald moeten 
worden. Particulieren zullen minder lang 
op hun foto hoeven te wachten. "De kwali· 
teit van een print en die van een dokadruk 
zijn niet van elkaar te onderscheiden," zegt 
Kransberg. "Alleen een echte barietafdruk 
is mooier." Daarom mag volgens Smit het 
laboratorium ook niet van de fotoafdeling 
verdwijnen. "Bij het beheren van histori· 
sche documentatie hoort niet alleen het 
materiaal behouden te blijven. maar ook 
de bijbehorende, oorspronkelijke tech· 
niek." 

Drs. A. letswaart is Neerlandicus en freelance 

journalist. 
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