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413

Vrienden Stadsarchief Amsterdam

814

gerestaureerde archiefstukken

3.143

facebookvrienden

21.065

geraadpleegde documenten in de Studiezaal

65.000

bezoekers tijdens de Open Monumentendagen

98.906

bezoekers gebouw De Bazel

798.407

bezoekers online

1.186.973

nieuwe scans online

Bezoekers kunnen in het Informatiecentrum en de Studiezaal gedigitaliseerde documenten inzien en originele archiefstukken opvragen.
Foto Doriann Kransberg

Onthulling van de foto Een Grootse Dag tijdens de Museumnacht.
Foto Matthijs Immink
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Viering van de Verjaardag van Amsterdam met Nelly Frijda in de Schatkamer

De Bazel in
2013
Als ‘Amsterdam 2013’ van start gaat staat het
Stadsarchief Amsterdam samen met Bureau Monumenten
& Archeologie klaar om het feestjaar luister bij te
zetten. De tentoonstelling Booming Amsterdam opent
in februari, waarna in maart de eerste van vier Open
Monumentendagen volgt. Terugkijkend stellen we
tevreden vast dat zowel onze eigen tentoonstellingen en
evenementen als de projecten die we in samenwerking
met anderen hebben gerealiseerd breed gewaardeerd
worden door onze bezoekers.
Voor een deel van de stad en de mensen daarbuiten
zijn we nog steeds het best bewaarde geheim van
Amsterdam. En dus volharden we in onze ambitie om die
reputatie te slechten. En met resultaat! 2013 was het jaar
van veel nieuwe bezoekers. Ook mochten we een groot
aantal collega’s uit de gemeenten en de archiefwereld
ontvangen en hebben we de banden met Amsterdamse
en internationale partners aangehaald. Ten slotte hebben
we televisiekijkend Nederland een uniek inkijkje in De
Bazel gegund, als decor voor de VARA-serie De Prooi.
Met dit beknopte overzicht belichten we een deel van
onze publieksactiviteiten in De Bazel in 2013. In de
hoop u in 2014 (opnieuw) te mogen verwelkomen in ons
prachtige gebouw, om te genieten van onze gedeelde
historie van Amsterdam.

Marens Engelhard
Directeur Stadsarchief Amsterdam
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< Portret van Joke Busch, 1940. Eén van de 40.000 foto’s uit de collectie Merkelbach.
Tentoonstelling Fotostudio Merkelbach. Foto Bas Uterwijk

Tentoonstellingen
& films
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Tentoonstellingen

Films

Brand!

Andere Tijden, tv-uitzendingen met Amsterdams thema

Booming Amsterdam

Een eeuw Amsterdam

Tekenen voor Amsterdam

Documentaire Slavenschip Leusden

Amsterdam en Slavernij

100 jaar bijenteelt in Amsterdam

Fotostudio Merkelbach & Studioportretten 2013

De gevoelige plaat

Samuel Sarphati

Van pose tot werkelijkheid

Booming Amsterdam

Naderhand
Archeologie: Amsterdam in de 13e eeuw
Philip Mechanicus
Studio Paradiso, Max Natkiel
Theater Carré

Tentoonstelling Fotostudio Merkelbach. Foto Matthijs Immink

In 1613 besloot het Amsterdamse stadsbestuur
tot aanleg van de grachtengordel. Die ambitieuze
stadsuitbreiding was het directe gevolg van de
turbulente groei van de stad, Amsterdam was
booming! De grote uitbreidingen van 1613 en
1663 waren reusachtige stedenbouwkundige
projecten. Booming Amsterdam vertelt
het verhaal van deze unieke periode uit de
Gouden Eeuw. De tijd waarin onze stad zijn nu
wereldberoemde halvemaanvorm kreeg.

Tentoonstelling Booming Amsterdam. Foto Bas Uterwijk
> In het Amsterdam van 1656 ontmoeten handelaren uit alle
windstreken elkaar op de Dam. Detail van een schilderij van
Reinier Craeyvanger.
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Tekenen voor Amsterdam

Amsterdam en Slavernij
Al meer dan honderd jaar verzamelt het
Stadsarchief eigentijdse figuratieve tekeningen
en prenten van Amsterdam. Sinds 1934 worden
we daarbij ondersteund door de Commissie
van de Tekeningen, dat onderdeel uitmaakt
van het Amsterdams Fonds voor de Kunst.
De tentoonstelling Tekenen voor Amsterdam
laat zien wat er in de stad omgaat en wat
er verandert, een beeld dat nergens anders
zichtbaar is en dat nergens anders wordt
bewaard.

< Nieuwebrugsteeg, circa 1994.
Frans Thomas Koppelaar, rood krijt en penseel
Opening van de tentoonstelling Tekenen voor Amsterdam.
Foto Bas Uterwijk

Op 1 juli 2013 was het precies
honderdvijftig jaar geleden dat
Nederland de slavernij afschafte.
Het Stadsarchief markeerde dit
moment met een website, een
Schatkamer met een selectie
originele documenten en diverse
bijeenkomsten. Daarnaast was de
Amsterdamse betrokkenheid bij de
slavenhandel in het Caribisch gebied
onderwerp van een gericht educatief
programma. In de Openbare
Bibliotheken Bijlmercentrum en
Reigersbos hebben we samen
met Imagine IC drukbezochte
presentaties van gereproduceerde
archiefstukken georganiseerd.
Website Amsterdam en Slavernij, kaart van de Nederlandse kolonie Berbice (het huidige Guyana) in 1741 met plantages.

Fotostudio Merkelbach & Studioportretten 2013

Portretten uit de collectie Merkelbach.

< Weesperplein, in- en uitgang metro.
Mattijs van den Bosch, gouache
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Honderd jaar geleden opende Jacob Merkelbach (1877-1942) zijn legendarische fotostudio in het Hirschgebouw aan
het Leidseplein. Met zijn sobere, stijlvolle portretten onderscheidde hij zich van de goedkope studio’s. Bemiddelde
particulieren, acteurs, dansers en wetenschappers lieten zich door Merkelbach vereeuwigen. Letterlijk, want de originele
afdrukken zijn, samen met nieuwe prints, te zien in Fotostudio Merkelbach. Gelijktijdig vindt de tentoonstelling
Studioportretten 2013 plaats, met werk van Erwin Olaf, Petra Stavast en Blommers-Schumm.
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< Bezoekers fotograferen het Tolprivilegie tijdens de Verjaardag van Amsterdam.
De Museumnacht op 2 november 2013. Foto Matthijs Immink

Evenementen
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Grote evenementen in De Bazel

Open Monumentendagen/Amsterdam Heritage Days

6 januari	eerste van de zeventiendelige interviewreeks Amsterdam in Gesprek
23 januari

groepsrondleiding internationale pers

24 januari

dag van de Citymarketing

31 januari

boekpresentatie Samuel Sarphati

8-13 februari

cursussen inburgering door BMA

14 februari

opening Booming Amsterdam

15 februari

boekpresentatie Kaarten van Amsterdam 1538-1865 en 1866-2000

21 maart

eerste van vier avonden Vrienden Stadsarchief Amsterdam

14 maart

eindfeest van Militieregisters op Velehanden.nl

24 maart

Open Monumentendag/Amsterdam Heritage Days

4 april

benefietavond Red een Portret

4 en 5 april

opnamen VARA-serie De Prooi

18 april

opening Nachher/Naderhand en boekpresentatie

3, 4 & 5 mei

bezoekersbalie Tweede Wereldoorlog

26 mei

Open Monumentendag/Amsterdam Heritage Days

28 mei

boekpresentatie en lezing Hannah heet ik

30 mei

lancering website Amsterdam en Slavernij met boekpresentatie

5 juni

Keti Koti-maaltijd met Mercedes Zandwijken

10 & 11 juni

jaarevenement Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland KVAN

13 juni

opening Tekenen voor Amsterdam

15 & 16 juni

UNESCO Werelderfgoedweekend

24 juni

bijeenkomst filmdocumentaire Slavenschip Leusden

26 juni

presentatie Slavernijherdenking Vrije Universiteit

14 juli

Open Monumentendag/Amsterdam Heritage Days

22 augustus

symposium Tekenen voor Amsterdam

4 september

opening UNESCO Werelderfgoed Podium

12 september

opening Fotostudio Merkelbach en presentatie fotoboek

14 & 15 september

Open Monumentendag/Amsterdam Heritage Days

21 & 22 september

masterclass Bert Nienhuis

29 september

VIP-ontvangst UNSEEN Photo Fair

08 oktober

pubquiz Historische Goudmijnen

11 oktober

eerste van drie pianoconcerten Weltklassik am Klavier!

15 oktober

bijeenkomst Vele Handen

24 oktober

lezersdag Ons Amsterdam in Fotostudio Merkelbach

26 & 27 oktober

de Verjaardag van Amsterdam

26 oktober

jaarevenement van het Genootschap Amstelodamum

1 november

prijsuitreiking Archiefstuk van het Jaar

2 november

fotopresentatie van Een Grootse Dag tijdens Museumnacht

14 november

pianoconcert Weltklassik am Klavier!

1-17 november

expositieruimte voor Chambres des Canaux

12 december

pianoconcert Weltklassik am Klavier!

In het feestjaar 2013 kunnen de inwoners van
Amsterdam maar liefst vier keer genieten van de Open
Monumentendag/Amsterdam Heritage Days. Op 24
maart, 26 mei, 14 juli en 14 & 15 september bezoeken
ruim 65.000 mensen de historische hotspots en verborgen
parels van de stad. Voor de gelegenheid heeft Bureau
Monumenten & Archeologie de evenementen aangevuld
met een programma vol lezingen, wandelingen,
fietstochten en een speciaal juniorprogramma.
Gebouw De Bazel doet alle dagen dienst als centraal
informatiepunt.

E
 en juniorgids leidt een groep door gebouw De Bazel tijdens de
Open Monumentendag. Foto Paul Nieuwenhuizen
< Bezoekers tijdens één van de vier edities van de Open
Monumentendag. Foto Barako

15 december 	lancering van de app Vluchtroute (Amsterdams Solidariteits Komitee Vluchtelingen)

14

15

Benefietavond Red een Portret

Tijdens het Merkelbach Fotofeest op 4 april
presenteert het Stadsarchief de website Red een
Portret. Via redeenportret.nl kunnen bezoekers
een persoonlijke bijdrage leveren aan het
behoud van de enorme collectie glasnegatieven
van Jacob Merkelbach. Om zijn prachtige
portretten te digitaliseren en te inventariseren
is hulp van het grote publiek onmisbaar. Onder
meer Erwin Olaf, Hans Aarsman en Sandra
Heerma van Voss dragen bij aan deze bijzondere
avond die door Jan Pieter Glerum werd
afgesloten met een succesvolle veiling van werk
van topfotografen.

Op 26 en 27 oktober vierden we de Verjaardag van Amsterdam met de presentatie van het Tolprivilege. Dit bijzondere
document, ondertekend door graaf Floris V op 27 oktober 1275, is het eerste tastbare bewijs dat Amsterdam echt op de
kaart staat. De graaf verleende vrijstelling aan de burgers van de nederzetting Amestelledamme voor de tolverplichting
in zijn gebied. Met een persoonlijk verhaal opent Nelly Frijda de expositie met archeologische vondsten van Bureau
Monumenten & Archeologie, een presentatie over handel, wonen en werken in de tijd van het Tolprivilege.

De Verjaardag van Amsterdam

Veilingmeester Jan Pieter Glerum veilt een van de foto’s die bekende fotografen ter beschikking hebben gesteld. Foto Bas Uterwijk
> Het kwetsbare Tolprivilege uit 1275 wordt slechts enkele dagen per jaar tentoongesteld.
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Amsterdam in gesprek

Weltklassik am Klavier
Zeventien zondagen lang hebben we
historische specialisten aan het woord
gelaten. Om meer te weten te komen over
onze stad, maar vooral om de diversiteit van
de Amsterdamse geschiedenis te belichten.
Tijdens Amsterdam in Gesprek deelden
gastsprekers hun kennis over een onderwerp
uit de Amsterdamse historie. Regelmatig zijn
meer dan honderd bezoekers aanwezig, die
geboeid naar de specialisten luisteren, en na
afloop met hen in discussie gaan.

Weltklassik am Klavier! presenteert maandelijks een recital van een internationaal onderscheiden pianist in gebouw De Bazel.
< Volop aandacht tijdens een middag van Amsterdam in Gesprek in de Koningszaal. Foto’s Bas Uterwijk
Tijdens de Museumnacht onthullen Ghamte Schmidt en Andreas van de Laar de foto Een Grootse Dag. Foto Matthijs Immink

Een Grootse Dag tijdens de Museumnacht
In de Museumnacht van 2 november
stroomt De Bazel vol hiphoppers en andere
bezoekers voor de onthulling van een
foto van Yamandú Roos. Rond dit unieke
tijdsbeeld, waarop 170 kopstukken uit de
Nederlandse hiphop-scene verzameld zijn,
is een levendige avond geprogrammeerd.
Gastheer is Vincent Reinders van 22tracks.
Naast aandacht voor de muziek van nu is
er ook aandacht voor materiaal van toen.
Belangstellenden verdringen zich in het
restauratieatelier om te zien en te horen
hoe historische glasnegatieven worden
gerestaureerd en geconserveerd.
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< 4
 2 grootboeken van de Wisselbank uit de zeventiende eeuw worden gedurende een meerjarig project
gerestaureerd en voorbereid voor digitalisering. Foto Cris Toala Olivares
Bezoekers van het Informatiecentrum kunnen een beroep doen op medewerkers bij hun onderzoek.
Foto Bas Uterwijk

Archieven en
collecties
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Informatie & service
17.888	bezoeken aan Informatiecentrum en
Studiezaal
21.065 geraadpleegde originele documenten
11.430 bestellingen voor digitale levering
12.683	schriftelijke en telefonische vragen voor de
historische helpdesk Amsterdam
Bezoekersbalie op 3, 4 en 5 mei i.s.m.
Amsterdams 4 en 5 mei comité

Nieuwe archieven en
beschikbaarheid

Onderzoeksbalie 4 en 5 mei
In 2013 krijgt Open Joodse Huizen Huizen van Verzet, een gezamenlijk project
van het Joods Historisch Kwartier en
het Amsterdams 4 en 5 mei comité, een
balie in De Bazel. Op 3, 4 en 5 mei staan
specialisten van het Stadsarchief klaar om
vragen van bezoekers te beantwoorden,
vragen waar ze soms al jaren mee lopen.
Over hun familie, de winkel van hun
ouders, of wat er na de oorlog van hun
buren is geworden. De samenwerking
is een succes: 162 mensen maken van
tijdelijke gelegenheid gebruik om zich te
laten informeren.

1300	meter archieven en collecties verworven,
waaronder het archief van Koninklijk Theater
Carré, het fotoarchief van Cor Jaring en
tekeningen van Georg Hendrik Breitner en
Isaac Israëls
50	kilometer archief in beheer en 24 miljoen
digitale bestanden
417 meter archieven geconserveerd
57	stuks bruiklenen aan musea in o.a. Amsterdam
en Moskou
42 gerestaureerde Grootboeken van de Wisselbank
80 nieuwe inventarissen online bereikbaar
	Tekenen voor Amsterdam, symposium over nut
en noodzaak van verzamelen van figuratieve
tekeningen en prenten

Op 3, 4 en 5 mei krijgen bezoekers antwoord op vragen over de Tweede Wereldoorlog.
< De restauratie van een wapenkaart van Amsterdamse burgemeesters geschonken door de erven van Jhr. mr. Gijs C. Six. Foto Jochem Kamps
> In de Bewerkingsruimte worden de archieven en collecties beschreven. Foto Ton van Rijn

200 meter GVB en 79 andere inventarissen

In 2013 hebben we tachtig inventarissen
online gezet. Daarmee zijn ook deze
inventarissen nu in te zien en is het aanvragen
van scans mogelijk. Een van de meest
interessante inventarissen is die van het
GVB. Het tweehonderd meter lange archief
onthult de complete geschiedenis van het
Gemeentelijk Vervoer Bedrijf, met als rode
draad de spanning tussen dienstbetoon aan
publiek en verbeterde werkomstandigheden
voor werknemers enerzijds en het streven om
kosten te besparen anderzijds. Het archief
bewaart ook de rubriek Klachten en Wenken,
een fraaie illustratie van hoe Amsterdammers
het gebruik van tram en bus beleefden.
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In juni is het Stadsarchief gastheer voor de beroepsorganisatie voor archivarissen KVAN. Foto’s Sjoerd Knibbeler

Gemeente en
bedrijven
op bezoek
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Gemeente en bedrijven op bezoek
Pubquiz Historische Goudmijnen
Welkom in Conferentiecentrum De Bazel
Collega’s Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland

> H
 et team van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling is winnaar van de pubquiz en heeft zojuist de trofee ontvangen uit handen van
burgemeester Van der Laan. Foto Edwin van Eis
Discussie tijdens een van de KVAN-dagen. Foto Sjoerd Knibbeler

Pubquiz Historische Goudmijnen
Tijdens handelsmissies presenteert
de Gemeente Amsterdam zich met
goed gedocumenteerde feiten
en verhalen over de gedeelde
geschiedenis met het gastland.
Om deze verbinding tot stand te
brengen put de gemeente uit de
Historische Goudmijnen, een unieke
combinatie van archieven, historisch
onderzoek en specialistische kennis
van de medewerkers van het
Stadsarchief en Bureau Monumenten
& Archeologie. Voor gemeentelijke
collega’s die hun eigen historische
kennis op Amsterdams peil willen
brengen is er de pubquiz. In oktober
vond de eerste editie plaats. De
winnaars werden gelauwerd door
burgemeester Van der Laan.

Welkom in Conferentiecentrum De Bazel
De Bazel verwelkomt de gemeente, bedrijven
en culturele organisaties voor het ontvangen
van hun personeel of relaties. In 2013 bood
Conferentiecentrum De Bazel B.V. ruimte aan
meer dan 130 gezelschappen, variërend van vijf
tot vijfhonderd gasten. Zo was ons gebouw de
aangewezen locatie voor de persbijeenkomst
van een wereldwijd bekend modeconcern ter
gelegenheid van de opening van hun nieuwe
flagship store in Amsterdam. Ook wordt het
Stadsarchief met regelmaat betrokken bij de
organisatie en realisatie van evenementen in
de vorm van een rondleiding, een selectie van
archiefdocumenten of een presentatie van een
conservator.

< C
 onferentiecentrum De Bazel is gastheer voor evenementen
van bedrijven en organisaties. Foto Sjoerd Knibbeler
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< Rondleidingen in het Stadsarchief worden verzorgd door professionele gidsen. Foto Bas Uterwijk
Studenten vormen een terugkerende groep archiefonderzoekers. Foto Doriann Kransberg

Rondleidingen,
cursussen &
educatie
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Rondleidingen
114	groepsrondleidingen door gebouw De Bazel
Grachtenwandeling Zuid, i.s.m. Mee in Mokum
	Sarphati-wandeling, i.s.m. met uitgeverij
Bas Lubberhuizen

Cursussen & educatie
8	cursussen archiefonderzoek door medewerkers
Stadsarchief
	Ontvangsten voor middelbare scholen, MBO,
HBO en universiteiten
Educatief programma Amsterdam en Slavernij
	Educatief project Wereldgrachten voor het
basisonderwijs
28 stagiairs van MBO, HBO en universitair niveau
1.516 cursisten en deelnemers

Van bank tot Bazel
Het Stadsarchief Amsterdam is gevestigd in het
voormalige hoofdkantoor van de Nederlandsche
Handel-Maatschappij. Het gebouw is ontworpen
door K.P.C. de Bazel en werd in de vroege jaren
twintig gebouwd. Na een grondige renovatie is de
originele structuur hersteld en zijn de vele details
weer toonbaar. De Bazel verleidt nu families,
gemeentelijke diensten, een Volksuniversiteit, een
studentendispuut, de Maatschappij tot Nut van
’t Algemeen en andere groepen tot een bezoek
en een professionele rondleiding langs de oude
directievertrekken en de prachtige kluis in het
souterrain. De gidsen besteden ook volop aandacht
aan de financiële geschiedenis van de NHM en de
ABN AMRO, de bank waarvoor De Bazel tot 1999 als
hoofdkantoor diende.

> De rondleiders onthullen veel onbekende feiten en verhalen over gebouw De Bazel. Foto Sjoerd Knibbeler
De deuren van de kluis van de voormalige Nederlandsche Handel-Maatschappij geven nu toegang tot de Schatkamer en Filmzaal.
Foto Doriann Kransberg
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De Wereldgrachten van Amsterdam

Studenten in huis
Basisscholen, middelbaar en hoger
beroepsonderwijs en universiteiten weten
het Stadsarchief goed te vinden voor
archiefonderzoek of een bezoek aan een
tentoonstelling. Hoewel we sinds 2011 geen
budget meer hebben voor een structureel
educatief programma blijven scholieren en
studenten hier welkom. In 2013 ontving het
Stadsarchief groepen van OSG Bijlmer, de Joke
Smit School, Reigersbos Scholengemeenschap,
Orion Scholengemeenschap, de School
voor Journalistiek, de Fotovakschool, de
Archiefschool, de Universiteit van Amsterdam
en een groep Amerikaanse universiteiten. En
dat is slechts een greep.

Scholieren en studenten weten de weg naar het Stadsarchief
goed te vinden. Foto’s Doriann Kransberg

Wereldgrachten maakt leerlingen uit de twee hoogste groepen van het basisonderwijs bekend met het UNESCO
Werelderfgoed in het algemeen en de Grachtengordel van Amsterdam in het bijzonder. Het educatiepakket
werd in 2013 ontwikkeld door Bureau Monumenten & Archeologie in samenwerking met Bureau Werelderfgoed
en het Amsterdam Museum. Twintig klassen zijn met een rondvaartboot de Wereldgrachten opgevaren na een
voorbereidende les in de klas.

Cursussen archiefonderzoek
Voor Amsterdammers die zich willen
verdiepen in archiefonderzoek, verzorgen
medewerkers van het Stadsarchief vier
verschillende cursussen. Inleidingen in de
paleografie (oud schrift lezen), genealogie
(stamboomonderzoek), Joodse genealogie
en Huizenonderzoek staan twee keer
per jaar open voor inschrijving. In 2013
lieten bijna honderd deelnemers zich
professioneel onderwijzen in de kunst van
het archiefonderzoek.

Twee deelnemers aan Wereldgrachten overhandigen
hun werkblad aan wethouders Boudewijn Oranje
en Carolien Gehrels in het bijzijn van presentatrice
Jeugdjournaal Milouska Meulens. Foto Edwin van Eis
> Cursisten leren de fijne kneepjes van genealogisch
onderzoek. Foto Doriann Kransberg
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Stadsarchief Amsterdam
Vijzelstraat 32, 1017 HL Amsterdam
Open dinsdag t/m vrijdag 10-17 uur,
zaterdag en zondag 12-17 uur
informatie@stadsarchief.amsterdam.nl
www.stadsarchief.amsterdam.nl
Wie meent rechten van foto’s te hebben wordt
vriendelijk verzocht met ons contact op te nemen.
Tekst: Stadsarchief Amsterdam
Vormgeving: ABC Vorm, gemeente Amsterdam
Druk: OBT bv

Weltklassik am Klavier! te gast bij het Stadsarchief.
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Foto Cris Toala Olivares

38

