Beste fotografie liefhebber,
Leuk dat je mee gaat doen met de 2e editie van de FotoJam. Je hebt gekozen voor Amsterdam,
hieonder vind je een een stukje geschiedenis over Amsterdam en een kleine plattegrond van
Amsterdam met interessante locaties waar je kunt gaan fotograferen om de fotografie opdrachten uit
te voeren. De opdrachten hoeven niet op 1 specifieke locatie uitgevoerd te worden, uiteindelijk ben
je vrij om te bepalen waar je gaat fotograferen. De meeste opdrachten kunnen op iedere
willekeurige locatie van de stad uitgevoerd worden.

Amsterdam Toen & Nu
De geschiedenis van het eigenlijke Amsterdam begint omstreeks het jaar 1000. Toen werd dit
moerassige gebied, Aemestelle genoemd, vanuit de Utrechtse regio stukje bij beetje ontgonnen.
Toen het veen als gevolg van ontwatering begon in te klinken moesten dijken worden aangelegd om
het inmiddels lager gelegen land tegen het water te beschermen.
De eerste schriftelijke vermelding van het toen nog Aemstelledam genoemde dorp was in 1275,
toen op 27 oktober graaf Floris V van Holland de bewoners tolvrijheid verleende. De
Amsterdammers leefden toen voornamelijk van de handel, scheepvaart en visserij.
Over de precieze datum is onduidelijkheid, maar rond 1300 (mogelijk 1306) verleende
de Utrechtse bisschop Gwijde van Avesnes Amsterdam stadsrechten. De val van
Antwerpen in 1585 bood Amsterdam ongekende kansen. Antwerpen was tot dan toe de voornaamste
handelsstad in de regio, maar met de val van Antwerpen nam Amsterdam die positie over. Een
periode van ongekende bloei en expansie brak aan voor Holland en Amsterdam, beter bekend als
de Gouden Eeuw.
Napoleon Bonaparte kwam in Frankrijk in 1799 aan de macht, vanaf 1810 strekte zijn macht zich
ook uit tot Nederland, toen dit land door het Keizerrijk Frankrijk werd geannexeerd. Amsterdam
werd daarmee de 'derde stad van het keizerrijk'.
Na de verdrijving van de Fransen in 1813 door Pruisische en Russische troepen, verkozen de verse
monarchen van het geslacht Oranje Den Haag als residentie. Amsterdam bleef de hoofdstad van
Nederland, tussen 1815 en 1830 samen met Brussel.
Een decennialang geboorteoverschot, vernieuwing van de handel, nieuwe industrie, nieuwe vormen
van bedrijvigheid (financiële dienstverlening) leidden tot een bevolkingsexplosie. De opkomst van
de spoorwegen in 19e eeuw droeg bij tot de groei van de handel en het verkeer. Sinds de jaren
negentig werden nieuwe woonwijken gebouwd in Nieuw Sloten en De Aker aan de zuidwestkant
van de stad en in het Oostelijk Havengebied aan de oostkant van de stad. Sinds 2000 verrijst in
het IJmeer ten oosten van de stad de geheel nieuwe wijk IJburg op aangeplempte eilanden.
Grootschalige veranderingen in de bestaande stad vinden plaats door stedelijke vernieuwing. De
wegen rond Amsterdam werden uitgebreid en verbreed om de stad met de auto bereikbaar te
houden. Schiphol bleef zich uitbreiden en hoofdkantoren van internationale bedrijven
als Philips en AkzoNobel verhuisden naar de regio.

Fotografie opdrachten
FotoJam wordt dit jaar georganiseerd in 15 steden. In ieder stad krijgen de deelnemers dezelfde
opdrachten die uitgevoerd dienen te worden. Uiteindelijk zit er aan iedere opdracht een
fotowedstrijd verbonden. Het is de bedoeling dat je alle opdrachten uitvoert en foto's instuurt van de
opdrachten die de mooiste resultaten hebben opgeleverd. Je kan met een beperkt aantal
fotowedstrijden meedoen. Kijk voor meer informatie op http://fotojam.nl/de-opdrachten/

Plattegrond Amsterdam

Toelichting interessante fotolocaties
Op de plattegrond zijn diverse interessante fotografie locaties aangegeven met een oranje camera. In
de camera staat een cijfer die je hieronder terug kunt vinden met een toelichting.
1. De Westertoren
Deze toren die in de omgeving van verre is te zien, is bijgenaamd "Lange Jan" of "De ouwe
Wester". Hij is veel bezongen en beschreven. In 1637, het jaar waarin de gekroonde spits van de
toren gereed kwam, schrijft Joost van den Vondel in zijn toneelstuk Gijsbrecht van Aemstel, hoe de
stad "haer kroon tot aen den hemel toe" zal verheffen. Anne Frank schrijft in haar dagboek hoe zij
vanuit haar onderduikadres vlakbij aan de Prinsengracht 263 het carillon hoorde. Theo Thijssen liet
zijn held Kees de jongen dromen, dat de toren instortte en zangers als Johnny Jordaan en Willy
Alberti bezongen met liefde "de Parel van onze Jordaan". Aan de voet van de toren is een plaquette
aangebracht ter herinnering aan Willy Alberti.
2. Kalverstraat en de Dam
De Kalverstraat in Amsterdam loopt van noord naar zuid van de Dam tot het Muntplein, parallel
aan het Rokin. De Kalverstraat is een winkelstraat met ongeveer 150 winkels. Het is
een voetgangersgebied. Aan de Kalverstraat bevinden zich vele (rijks)monumenten, waaronder het
voormalige Burgerweeshuis (nu het Amsterdam Museum), de H.H. Petrus en Pauluskerk (De
Papegaai) en de Weeshuispoort.
De Dam is gelegen in het centrum van Amsterdam. Op de Dam komen ook bekende straten uit
als Nieuwendijk, Kalverstraat, Warmoesstraat, Nes en Damstraat.
Aan het plein staan enkele markante gebouwen. Aan de westzijde het Paleis op de Dam, dat
aanvankelijk als stadhuis diende (in gebruik genomen in 1655), maar sinds 1808 een koninklijk
paleis is. Verder bevinden de Nieuwe Kerk en het wassenbeeldenmuseum Madame Tussauds zich
aan de Dam.
Aan de oostelijke kant van het plein bevindt zich het Nationaal Monument, dat in 1956 werd
opgericht ter nagedachtenis van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. 's Zomers is de Dam
ook bij duiven erg in trek.
3. De Oudezijds Achterburgwal,
Deze wil wordt vaak afgekort tot OZ Achterburgwal, en is een straat en gracht op de Wallen in het
centrum van Amsterdam. De Oudezijds Achterburgwal maakt deel uit van de middeleeuwse stad en
vormde ooit de oostelijke grens van Amsterdam.
4. Het Rembrandtplein
Het Rembrandtplein is een plein in het centrum van Amsterdam. Het Rembrandtplein behoort door
de vele horecagelegenheden en terrasjes tot de bekendste uitgaansgebieden in Amsterdam. Het
grootste gebouw aan het plein is het vroegere hoofdkantoor van de voormalige Amsterdamsche
Bank (later de ABN AMRO-bank). Het pand, Rembrandtplein 47, staat op de plek van een
voormalig bejaardenhuis, gesticht door Josephus Augustinus Brentano. De nieuwbouw kwam tot
stand tussen 1926 en 1932 naar een plan van H.P. Berlage en B.J. en W.B. Ouëndag. Het
aangrenzende Centraal Theater in de Amstelstraat moest later plaatsmaken voor een uitbreiding.
Sinds het vertrek naar het nieuwe ex-hoofdkantoor van de bank aan de Zuidas werd gezocht naar
een nieuwe bestemming voor dit pand. In 2011 kwam een renovatie gereed, waarna het gebouw
onder de naam 'The Bank' onderdak biedt aan winkels en restaurants op de begane grond en
kantoorruimten op de etages.

5. De Magere Brug
Deze brug is een ophaalbrug van wit geschilderd hout, gebouwd in 1934. De eerste brug op deze
plek is gebouwd in 1691 en heette de Kerkstraatbrug. Deze had 13 doorvaarten, waarvan de
buitenste in gebruik waren als opslag. Omdat deze brug erg smal was werd ze in de volksmond de
Magere brug genoemd. In 1871 werd deze brug vanwege bouwvalligheid gesloopt en vervangen
door een brug met negen doorvaarten, vergelijkbaar met de huidige brug. Vijftig jaar later was ook
deze brug aan vervanging toe. Architect P.L. Kramer maakte daarom verschillende ontwerpen voor
een brug van steen en staal. De Gemeenteraad besloot echter dat er een brug moest komen die zo
veel mogelijk op de bestaande leek, en daarom werd de brug in 1934 gesloopt en vervangen door
een vergelijkbare, maar iets grotere brug, naar tekeningen van Kramer. De laatste grote renovatie
dateert van 1969.
6. De Reguliersgracht
Deze gracht heeft veel monumentale panden. Op Reguliersgracht 11 en 13 zijn typische tuitgevels
te zien. Ze heten "Zon" en "Maan". Ze dienden destijds als pakhuizen. Vandaag de dag zijn het
woningen. Over de Reguliersgracht liggen zeven bruggen. Dit zijn van naar noord naar zuid de
bruggen nrs. 31, 39, 40, 74, 73, 72 en 81. Vanaf de Herengracht is er (vanuit de rondvaartboot) een
fraai doorzicht onder deze zeven boogbruggen door.
7. De Albert Cuypmarkt
Dit is een dagmarkt in Amsterdam op het gedeelte van de Albert Cuypstraat tussen de Ferdinand
Bolstraat en de Van Woustraat in De Pijp in het stadsdeel Zuid. De straat en de markt zijn vernoemd
naar Albert Cuyp, een kunstschilder uit de 17e eeuw. De markt begon als een losse verzameling
straatventers en handkarren. Dit ontaardde in het begin van de 20e eeuw in een chaos, waarop
het gemeentebestuur in 1905 besloot een vrije markt te vestigen, die in eerste instantie alleen op
zaterdagavond gehouden werd.
In 1912 werd de markt een dagmarkt die 6 dagen per week geopend is. Oorspronkelijk was de straat
toegankelijk tijdens de markt, maar al vele jaren is de straat volledig voor verkeer afgesloten indien
de markt open is.
Het aanbod van de markt varieert van de traditionele groenten, fruit en vis, tot kleding en
fototoestellen. De markt is de drukste van geheel Nederland en naar verluidt de grootste dagmarkt
van Europa. Het is een belangrijke toeristenattractie.
8. Het Museumplein
Dit plein ligt in het stadsdeel Amsterdam-Zuid, net ten zuiden van Amsterdam-Centrum. Op de plek
van het Museumplein werd de Wereldtentoonstelling van 1883 gehouden. Het plein werd hierna
aangelegd en dankt zijn naam aan het in 1885 geopende Rijksmuseum, dat aan het plein is gelegen.
Maar ook het Stedelijk Museum, het Van Gogh Museum en het Concertgebouw liggen aan het
Museumplein.
Door de decennia heen hebben Amsterdammers en toeristen het plein dagelijks gebruikt om te
recreëren en uit te rusten. De grasvlaktes nodigen uit tot voetballen, frisbeeën en picknicken, terwijl
onder de platanen en rondom het basketbalveldje er al minstens vier decennia petanque wordt
gespeeld. Sinds 1999 is er een vijver nabij het Rijksmuseum met aan weerszijden terrasjes en een
museumwinkel.

9. Het Vondelpark
Dit park is een langgerekt stadspark in Amsterdam. Het is genoemd naar de dichter en
toneelschrijver Joost van den Vondel, van wie een standbeeld in het park staat. Het park is sinds
1996 een rijksmonument.
Het Vondelpark is het bekendste en drukst bezochte park van Amsterdam geworden. Naast de
Amsterdammers vinden ook veel toeristen hun weg naar dit park. Jaarlijks zijn er gemiddeld zo'n 10
miljoen bezoeken. In de zomermaanden worden theatervoorstellingen en concerten gehouden in
het Openluchttheater.
10. Oud-West
Oud-West was van 1990 tot 2010 een stadsdeel van de gemeente Amsterdam . Per 1 mei 2010 is het
opgegaan in het nieuwe stadsdeel West.
In Oud-west zijn diverse leuke bezienswaardigheden te vinden in de vorm van bijzondere
bouwwerken en gebouwen. Aan de Roemer Visscherstraat in de Vondelbuurt staan bijvoorbeeld de
Zevenlandenhuizen. Deze 7 huizen zijn in 1894 gebouwd door Tjeerd Visser en elk huis
vertegenwoordigt de architectuur van weer een ander Europees land. Er is in de Vondelstraat, de
Hollandsche Manege gevestigd. Dit is de oudste rijschool van Nederland, gebouwd in de stijl van
de Spaanse Rijschool en geopend in 1883. En in de Lootsstraat in de Borgerbuurt staat de
”boekenkast”: een huis waarvan in 2006 de voorgevel door Sanja Medic versierd is met keramische
boeken.

