
To mark the publication of the new edition of the legendary 

book of photographs, Amsterdam! Amsterdam City Archives is 

mounting an exhibition of almost 100 photographs by Ed van 

der Elsken (1925-1990). The exhibits are the original prints 

that were used for the book, some of them deriving from the 

Archives’ own collection and others on loan from private 

collections. There will also be a slide show in the main hall, 

featuring the colour slides that Amsterdam City Archives 

commissioned from Van der Elsken in the mid-1970s.

The exhibition provides a stirring record of a turbulent period 

of Amsterdam’s history. Many of the pictures capture the 

mood of resolute opposition to the authorities, but there is 

also ample attention for everyday life in the streets of the city, 

for postwar poverty and the growing affluence of the 1960s 

and 1970s. In the fascinating audio tour, some of the locals 

who are depicted give their perspective, and Ed van der 

Elsken comments at length on his photographs.

FIlMzAAl

In de filmzaal draait de swingende slideshow Amsterdam van 

Ed van der Elsken uit 1976, afgewisseld met de decenniumfilms 

Amsterdam in de jaren 50 en 60 

PublICATIE

In juni wordt Amsterdam! Oude foto’s -1947-1970 van 

Ed van der Elsken opnieuw uitgegeven in het Nederlands en 

het Engels. Het werd voor het eerst gepubliceerd in 1979. 

Van der Elsken maakte het boek samen met grafisch ontwerper 

Anthon Beeke. Hij schreef zelf de teksten bij de foto’s. 

Een uitgave van Top Notch, in samenwerking met uitgeverij 

Bas Lubberhuizen en Lecturis. Prijs €39,95

AMsTErdAM In gEsPrEk

Telkens om 15:00 uur, toegang gratis 

Zondag 1 juni
Amsterdam! van Ed van der Elsken

Met Kees de Koning (oprichter platenlabel Top Notch) en 

Anneke van Veen (conservator fotografie Stadsarchief)

Zondag 15 juni
drie straatfotografen van Amsterdam. 

Met de fotografen Hans Eijkelboom, Reinier Gerritsen en 

Theo Niekus

MAsTErClAss sTrAATFoTogrAFIE

Op 13 september. Meer informatie op:

www.stadsarchief.amsterdam.nl/destraatop

Naar aanleiding van de herdruk van het legendarische 
fotoboek Amsterdam! worden in het Stadsarchief 
bijna honderd vintage prints van Ed van der Elsken 
(1925-1990) geëxposeerd. Het gaat om de originele 
drukken die voor het boek zijn gebruikt, afdrukken uit 
eigen collectie en uit particulier bezit. Daarnaast wordt 
in de hal de serie kleurendia’s getoond die Van der 
Elsken maakte in het midden van de jaren zeventig in 
opdracht van het Stadsarchief Amsterdam.

De tentoonstelling geeft een indrukwekkend verslag van 
een roerige periode in de Amsterdamse geschiedenis. 
Het verbeten verzet tegen de autoriteiten komt ruim in 
beeld, maar we zien ook het dagelijks leven op straat, 
de na-oorlogse armoede en de toenemende welvaart in 
de jaren zestig en zeventig. 

In de spannende audiotour komen Amsterdammers aan 
het woord die op de foto’s in het boek staan en komt 
ook het commentaar van Ed van der Elsken op zijn eigen 
foto’s uitvoerig aan bod.

6 juni t/m 14 september 2014
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drIE AMsTErdAMsE sTrAATFoTogrAFEn

DE STRAAT OP
Hans Eijkelboom   Reinier Gerritsen   Theo Niekus

Als aanvulling op de tentoonstelling over Ed van der 
Elsken staat in de hal de expositie dE sTrAAT oP!, 
met recent werk van de fotografen Hans Eijkelboom, 
Reinier Gerritsen en Theo Niekus .

Het werk van Hans Eijkelboom (1949) bestaat uit 
fotoseries die overeenkomsten en verschillen in 
bijvoorbeeld kleding, eetgedrag en haarstijl laten zien. 
reinier gerritsen (1950) kijkt naar wat hij de choreogra-
fie van de straat noemt. Theo niekus (1956) staat mis-
schien het dichtst bij Ed van der Elsken. Hij kijkt rond of 
hij foto’s ziet ‘gebeuren’ en vangt losse momenten in al 
hun drukte, onvoorspelbaarheid en rommeligheid. 
Deze drie fotografen weten het begrip straatfotografie 
een nieuwe invulling te geven. De tentoonstelling 
dE sTrAAT oP! is een antwoord en een aanvulling op 
Van der Elskens AMsTErdAM!

6 juni t/m 21 september 2014

Vijzelstraat 32, 1017 Hl Amsterdam, +31 (0)20 251 1511, www.stadsarchief.amsterdam.nl

As a counterpart to the exhibition of Ed van der Elsken’s work, 

there will be a second exhibition in the hall, entitled HIT THE 

sTrEETs! featuring recent work by the photographers Hans 

Eijkelboom, reinier gerritsen and Theo niekus. 

The work of Hans Eijkelboom (1949) consists of several groups 

of photographs highlighting similarities and differences in 

things like clothing, hairstyles, and eating and drinking habits. 

reinier gerritsen (1950) studies what he calls the ‘choreography 

of the street’. Theo niekus (1956) comes closest, perhaps, to 

Ed van der Elsken’s approach. He looks around to catch 

photographs ‘happening’, recording isolated snatches of time 

in all their profusion, unpredictability and messiness. 

The pictures of these three photographers give a whole new 

meaning to the concept of ‘street photography’. The exhibition 

HIT THE sTrEETs! complements Van der Elsken’s AMsTErdAM! 

and is at the same time a response to it.

gEoPEnd

dinsdag t/m vrijdag: 10:00 - 17:00 uur

zaterdag en zondag: 12:00 – 17:00 uur

ToEgAngsPrIjs 

Volwassen € 6

Kinderen 12-18, Archiefpas, Stadspas, 65+, CJP, Museumkaart € 4

Kinderen tot 12, Vrienden van het Stadsarchief, City Card 

Amsterdam en Rembrandtkaart gratis.

Toegangsprijs is inclusief audiotour.

bErEIkbAArHEId

Het Stadsarchief Amsterdam is te bereiken met tram 16 en 24, 

halte Keizersgracht.

oPEnIng Hours

Tuesday to Friday: 10 am – 5 pm

Saturday and Sunday: 12 am – 5 pm

AdMIssIon CHArgE 

Adults € 6

Children 12-18, Archiefpas, Stadspas, 65+, CJP, Museumkaart € 4

Children under 12, ‘Vrienden van het Stadsarchief’, ‘City Card 

Amsterdam’ and Rembrandtkaart holders: free of charge.

The audio guide is included in the admission price

gETTIng To AMsTErdAM CITy ArCHIVEs

You can easily reach Amsterdam City Archives by public 

transport. Take tram 16 or 24, and get out at Keizersgracht. 
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THrEE AMsTErdAM sTrEET PHoTogrAPHErs

HIT THE STREETS
Hans Eijkelboom   Reinier Gerritsen   Theo Niekus

 Met steun van het Amsterdams Fonds voor de kunst


