


ZIEN

Mogen wij ons even voorstellen?

‘Wij’ zijn twee serieus creatieve bedrijven onder één dak: 

in60seconds en Getting the picture. Met ruim 35 creatieven maken 

we elke dag complexe informatie begrijpelijk (in60seconds) en 

passen we visueel denken toe in organisaties (Getting the picture). 

Serieus én creatief dus.

Precies 10 jaar geleden begonnen we aan de Keizersgracht, in 

het hart van het centrum. Een plek met allure en geschiedenis. 

Toch zijn we net als veel andere creatieve bedrijven verhuisd 

naar de Houthavens. Moermanskkade 305 – om precies te zijn. 

Een symbolische stap richting de toekomst, in het hart van de 

Amsterdamse creatieve sector.

De inspiratie voor deze zine komt voort uit onze eerste blik op de 

Houthavens. Inspiratie die wordt teruggegeven als ode, aan de 

Houthavens, en aan alle bedrijven en organisaties die deze plek 

(weer) tot leven wekken.
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“in60seconds is klein begonnen. 
Twee vrienden in een keuken.”

“Er was meer ruimte nodig.. En meer animatoren, 
projectmanagers...”

“Nog was het niet genoeg; we verhuisden naar een verdieping hoger. Copywriters werden aangenomen. Ook werd er een 
bescheiden start gemaakt met Getting the picture.”

“Ook nu was er snel meer ruimte nodig. We verhuisden... naar Keizersgracht 221. Meerdere ruimtes, voor overleg en een
workshopruimte die ook als kantine dienst deed. De tuin gaf ons de kans om een luchtje te scheppen of een kat te aaien.”

“... stagiaires en freelancers.”

“Al snel was daar de eerste medewerker en stonden 
er klanten voor de deur..”

“De Houthavens werden in 1876 tegelijk met het Noordzee-
kanaal gegraven. Het was de eerste gegraven haven.”

“De houtindustrie explodeerde. Ook omdat Amsterdam 
op houten palen is gebouwd.”

“In de loop van 1900 werd de haven uitgebreid voor 
grotere schepen.”

“Grote opslaghallen werden gebouwd om al het hout 
op te slaan.”

“Tussen 1950 en 1960 nam de houtindustrie af vanwege 
het gebruik van beton en andere materialen in de bouw.”

“Tegenwoordig is de focus verplaatst naar woon- en 
kantoorruimte.”

“En nu zijn wij aanbeland in de Houthavens. We zullen de tuin missen, maar het uitzicht is fantastisch!”

in60seconds & GTP - een korte geschiedenis STORYBOARD STORYBOARDHouthavens - een korte geschiedenis

02   |   Elte Hartland

“in60seconds is klein begonnen. 
Twee vrienden in een keuken.”

“Er was meer ruimte nodig.. En meer animatoren, 
projectmanagers...”

“Nog was het niet genoeg; we verhuisden naar een verdieping hoger. Copywriters werden aangenomen. Ook werd er een 
bescheiden start gemaakt met Getting the picture.”

“Ook nu was er snel meer ruimte nodig. We verhuisden... naar Keizersgracht 221. Meerdere ruimtes, voor overleg en een
workshopruimte die ook als kantine dienst deed. De tuin gaf ons de kans om een luchtje te scheppen of een kat te aaien.”

“... stagiaires en freelancers.”

“Al snel was daar de eerste medewerker en stonden 
er klanten voor de deur..”

“De Houthavens werden in 1876 tegelijk met het Noordzee-
kanaal gegraven. Het was de eerste gegraven haven.”

“De houtindustrie explodeerde. Ook omdat Amsterdam 
op houten palen is gebouwd.”

“In de loop van 1900 werd de haven uitgebreid voor 
grotere schepen.”

“Grote opslaghallen werden gebouwd om al het hout 
op te slaan.”

“Tussen 1950 en 1960 nam de houtindustrie af vanwege 
het gebruik van beton en andere materialen in de bouw.”

“Tegenwoordig is de focus verplaatst naar woon- en 
kantoorruimte.”

“En nu zijn wij aanbeland in de Houthavens. We zullen de tuin missen, maar het uitzicht is fantastisch!”

in60seconds & GTP - een korte geschiedenis STORYBOARD STORYBOARDHouthavens - een korte geschiedenis

Elte Hartland   |   03



RICHTING DEAMSTERDAMSEMINERVAHAVEN
SSESEE

DUITS
VLIEGTUIG

GESTOLEN

NEDERLANDSE
SOLDATEN

DEZE VLUCHTIS HUN VLUCHT

E

DRAVEN

GESTOLENGESSTOLENSTOSST
IG

NNN

GESTART
MOTOR
AR

NE
SO

GGGESTATATGESTATAT RAR

04   |   Nico van de Bunt Nico van de Bunt   |   05



06   |   Tom Tiepermann

“Eén, twéé!”

In zwart-wit verkrampen spierballen

Gloeiende aders verlichten een voorhoofd

Bloed en zweet en andere soorten sap verzinken in de 

brede kieren

Het kraakt en het piept en het verschuift

De cargo zoekt een weg omhoog over de borstwering

en een knoestige hand volgt de lading de lucht in

“Ho!”

Een tevreden knor en een rochel van de voorman

Nog drie keer tillen en dan naar huis 
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Van containers

Naar vaten vol ideeën

Van overslag

Naar inspiratie

Van aanleggen

Naar losgaan

Geen hopen hout

Maar hopen te maken waar jij van houdt
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Aan de rand van de stad

Lag de kade vol met hout

Een haven vol met handel

Onze stad is erop gebouwd

Die haven is gedempt

Het handelen gelukkig niet

Amsterdam blijft Amsterdam

Dit is een handelsgebied

Eigenlijk is er niks veranderd
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