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Het verslagjaar 2002 stond voor het 
Nederlands Foto Instituut in het teken 
van de voorbereiding van het 
Nederlands fotomuseum. Met de 
tentoonstelling De Ramp van ’53 door 
het oog van de media ging het 
Nederlands fotomuseum op 18 januari 
2003 officieel van start. 
 
De voorbereiding van het Nederlands 
fotomuseum (waarin het Nederlands 
Foto Instituut, het Nederlands 
Fotoarchief en het Nationaal 
Fotorestauratie Atelier samengaan) 
kreeg zijn beslag in tentoonstellingen 
en activiteiten op het gebied van 
educatie, informatie en marketing en 
PR. In het tentoonstellingsbeleid 
kregen de ambities, zoals 
geformuleerd in de Blauwdruk (het 
beleidsplan van het Nederlands 
fotomuseum) al duidelijk vorm. In deze 
Blauwdruk worden drie hoofdlijnen van 
het tentoonstellingsbeleid omschreven: 
naast het signaleren van actuele 
fotografische ontwikkelingen wordt het 
tentoonstellingsbeleid verbreed door 
aandacht te besteden aan de 
historische fotografie, aan de canon 
van de fotogeschiedenis en aan 
thematische tentoonstellingen 
waarmee ontwikkelingen in de 
fotografie in een breder perspectief 
worden geplaatst. Ten slotte, aldus de 
Blauwdruk, presenteert het Nederlands 

fotomuseum de fotografie in het licht 
van de beeldcultuur, zoals bijvoorbeeld 
in de komende Foto Biënnale 
Rotterdam. In het in 2002 
gepresenteerde tentoonstellings-
programma komen deze drie 
hoofdlijnen helder tot uiting.  

Op het terrein van de educatie is het 
afgelopen jaar flinke vooruitgang 
geboekt. Voor alle beoogde 
doelgroepen is een gevarieerd 
basisprogramma ontwikkeld dat gretig 
aftrek vond. Het voornaamste 
wapenfeit op het gebied van de 
informatie is dat de bibliotheek van het 
NFI voor iedereen raadpleegbaar is 
geworden op het internet, waarmee 
een eerste, belangrijke stap is gezet op 
weg naar een virtueel informatie-
centrum voor het Nederlandse 
fotomuseum. Ook in het kader van de 
marketing is het afgelopen jaar veel in 
gang gezet voor het Nederlands 
fotomuseum. Daarnaast werden 
organisatorische voorbereidingen 
getroffen voor het Nederlands 
fotomuseum. Deze zullen in 2003 
worden afgerond. Het definitieve 
besluit van de gemeente Rotterdam 
om het Nederlands fotomuseum te 
vestigen in Las Palmas zal in 2003 
worden genomen.  
 
Het bestuur van het Nederlands Foto 
Instituut heeft in deze ontwikkelingen 
zoveel vertrouwen gehad, dat het per  
1 januari 2003 is teruggetreden, en zijn 
taak heeft overgedragen aan het nieuw 
gevormde bestuur van het 
fotomuseum, waarin twee oud-NFI-
bestuursleden zijn opgenomen. Het 
Nederlands Foto Instituut en zijn 

AALLGGEEMMEENNEE  OONNTTWWIIKKKKEELLIINNGGEENN  
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voorzitter zijn aan de leden van het 
bestuur veel dank verschuldigd voor de 
samenwerking, de inzet en de 
betrokkenheid waarmee zij het NFI in 
de afgelopen jaren door goede en door 
slechte tijden hebben geloodst. Er is 
een instituut tot stand gebracht dat een 
belangrijke plaats in de Nederlandse 
fotografische infrastructuur heeft 
verworven, en daar was het ons om 
begonnen. Op de basis die zo is 
gelegd zal het Nederlands fotomuseum 
verder kunnen en moeten bouwen. 
 
 

Gerrit Jan Wolffensperger 
voorzitter van het bestuur 
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In 2002 heeft het Nederlands Foto 
Instituut (NFI) in totaal 12 tentoon-
stellingen gerealiseerd, 6 grote en  
6 kleine. Drie speerpunten stonden in 
de tentoonstellingsactiviteiten centraal: 
actuele ontwikkelingen in de fotografie, 
die vooral tot uiting kwamen in 
monografische tentoonstellingen in de 
kleine zaal, aandacht voor de histo-
rische fotografie (thematisch) en de 
fotografie in het licht van de 
beeldcultuur. 
 
 
Fotografie en beeldcultuur 
 
Ook dit jaar besteedde het NFI veel 
aandacht aan het fenomeen van de 
vervaging van de grenzen tussen 
fotografie en andere disciplines als 
video, film en beeldende kunst. De 
internationale thematische 
tentoonstelling TRADE  (samengesteld 
door Thomas Seelig en Urs Stahel) 
was hiervan in 2002 het eerste 
voorbeeld. Aan de hand van 150 
werken van 60 fotografen en 
kunstenaars werd een beeld gegeven 
van uiteenlopende aspecten van de 
internationale handel: de beurshandel, 
reclame, massaproductie, smokkel, 
kinderarbeid, milieuvervuiling en 
protesten tegen globalisering. Aan de 
hand van foto’s, diaprojecties, 
videofilms en internetprojecten werd 

getoond hoe fotografen en kunstenaars 
het steeds abstracter wordende 
fenomeen van de internationale handel 
hebben gevisualiseerd.  
 
De tentoonstelling Filmlounge – films 
van Nederlandse fotografen toonde op 

een rechtstreekse wijze de vervaging 
van de grenzen tussen fotografie en 
film. In een ontspannen loungesfeer 
kon de bezoeker op interactieve wijze 
een beeld krijgen van zeventig 
Nederlandse fotografen, die in de 
afgelopen negentig jaar de filmcamera 
ter hand hadden genomen. Het 
programma bevatte vele zelden 
vertoonde films, zwijgende films, 
experimenten, documentaires, 
reclamefilms en muziekclips. De 
tentoonstelling was een eerste 
inventarisatie van films die door 
Nederlandse fotografen zijn gemaakt. 
Inhoudelijk werd de relatie tussen film 
en fotografie verkend in een 
werkconferentie. Het programma zal in 
2003 in een andere presentatievorm 
nog te zien zijn in een achttal 
Nederlandse filmhuizen. 
 
In de tentoonstelling Time Framed, 
gepresenteerd in het kader van het 
International Filmfestival Rotterdam, 
kwam een ander aspect aan de orde 
van de verhouding tussen het 
stilstaande en bewegende beeld. Vijf 
kunstenaars (Jason Salavon, Peter 
Kubelka, Hiroshi Sugimoto, Nancy 
Burson en Hiromi Tsuchida) 
presenteerden werk, waarin tijdsduur 
werd vertaald naar een grafische 
afbeelding.  

PPRREESSEENNTTAATTIIEESS  - tentoonstellingen 
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De grenzen tussen de fotografie en de 
beeldende kunst werden in de 
tentoonstelling Lookalike verkend. Aan 
de hand van video’s, foto’s, websites, 
games, reclame, muziekclips en 
installaties werden de eigentijdse 
vrouwelijke iconen Barbie, Lolita en 
Lara Croft aan een nader onderzoek 
onderworpen. De absurditeit en 
perversiteit van het ‘rolmodel’ werd 
dikwijls op mild-ironische toon aan de 
orde gesteld. De beeldmakers en 
beeldend kunstenaars lieten zich 
bovendien verleiden tot het scheppen 
van nieuwe, afwijkende ideaalbeelden. 
 
In de dansvoorstelling Objectworx van 
Krisztina de Chatel werd een relatie 
gelegd tussen dans, fotografie en 
video. De bewegingen van de 
danseres en de geprojecteerde 
vertragingen van haar bewegingen 
refereerden sterk aan het werk van 
fotograaf Edward Muybridge en 
hadden een maximaal effect temidden 
van de contrastrerende zwart-wit 
beelden van de tentoonstelling Zwarte 
Rook. 
 
 
Historische fotografie vanuit het 
heden bekeken 
 
In drie tentoonstellingen werd aandacht 
besteed aan de geschiedenis van de 
fotografie. Dat gebeurde niet alleen 
vanuit een zuiver historische 
belangstelling. De onderwerpen 
werden ook gekozen vanwege hun 
belang voor een beter begrip van de 
ontwikkelingen in de fotografie.  
 
Brandhaarden. Nederlandse fotografen 
en internationale conflicten is zo’n 
onderwerp. Samensteller Flip Bool 
(directeur nfa) selecteerde zeven 
internationale brandhaarden. Aan de 
hand van foto’s, tijdschriften, kranten, 
affiches, documentaires en beeld- en 

geluidsfragmenten (veelal afkomstig 
van de collectie van het Nederlands 
Fotoarchief) toonde hij aan dat 
Nederland sinds 1945 weliswaar geen 
oorlog op eigen grondgebied heeft 
gekend, maar dat Nederlandse 
fotografen wel degelijk een grote rol 
hebben gespeeld in de beeldvorming 
van een aantal internationale 
conflicten. 
 
Zwarte Rook (samengesteld door 
Mariëtte Haveman, in het dagelijks 
leven hoofdredacteur van Kunstschrift) 
was een ode aan de fotografen die het 
tijdperk van de kolenindustrie in 
Nederland en Duitsland in beeld 
hebben gebracht. Het is een 
onderwerp waarvan de fotografische 
betekenis in Nederland nog weinig of 
niet in de breedte is geëxploreerd. Het 
accent lag in deze tentoonstelling niet 
zozeer op de sociale aspecten van 
deze verdwenen bedrijfstak, maar 
vooral op de sublieme schoonheid die 
dit onderwerp in fotografische termen 
te bieden heeft. De foto’s van onder 
andere Nico Jesse, Chargesheimer, 
Fritz Fenzl, Frits Rotgans, Cas 
Oorthuys, Dolf Toussaint en Albert 
Renger-Patzch leverden daarvan het 
onomstotelijke bewijs. 
 
De derde tentoonstelling in dit kader is 
het retrospectief van de Italiaanse 
fotograaf Luigi Ghirri, die in 1992  
plotseling op 49-jarige leeftijd overleed. 
Zijn werk is buiten Italië zo goed als 
onbekend gebleven. En dat is 
onterecht, want de thema’s die hij in 
zijn werk aansnijdt, zijn voor de 
hedendaagse fotografie nog steeds 
van betekenis. Ghirri maakt in zijn werk 
het kijken zelf tot thema door een 
spanningsveld te creëren tussen de 
visuele cliché’s waarmee wij geneigd 
zijn een beeld te lezen (de toeristische 
blik) en het documentaire karakter van 
het medium. Hiermee was Ghirri zich 
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zeer bewust van de invloed van de 
‘beeldcultuur’ op onze manier van 
kijken en waarnemen. Daarnaast was 
hij een pionier op het gebied van de 
landschapsfotografie, waarin naast het 
alledaagse het post-industriële en 
verstedelijkte landschap centraal staat. 
 
 
Actuele ontwikkelingen in de 
fotografie 
 
Hoewel het werk van Luigi Ghirri van 
eerder datum is, zijn de thema’s die hij 
aansnijdt onmiskenbaar actueel te 
noemen.  
 
Actueel is ook het werk van de Finse 
fotografe Marjaana Kella. Zij gaat 
weliswaar uit van de klassieke 
compositieregels van de portret-
fotografie, maar haar foto’s zijn 
allesbehalve klassiek te noemen. De 
twee series die Kella in het expositie-
tweeluik bij het NFI en galerie Van 
Zoetendaal liet zien, tarten in feite de 
hele traditie van het genre. In de eerste 
serie uit 1997 (NFI) zien we mensen 
van wie het achterhoofd is 
gefotografeerd. De tweede serie (Van 
Zoetendaal) bestond uit een reeks van 
personen die gehypnotiseerd zijn. 
 
Fotograaf Eric van der Schalie en de 
Zwitserse beeldend kunstenaar Gilgian 
Gelzer hebben hun scherpe 
observatievermogen en precieze 
fotografische blik gemeen. Maar terwijl 
Gelzer toevallige en chaotische 
situaties speels en met humor in beeld 
brengt, documenteert Van der Schalie 
streng, thematisch en met een groot 
vormgevoel onze dagelijkse omgeving. 
Het leverde een subtiel en inspirerend 
contrast op. 
 
De Arnhemse fotograaf Hans Wijninga 
maakt raadselachtige beelden; hij is 
vooral op zoek naar het moment 

waarop nog nét sprake is van een 
beeld. Hoeveel duisternis of beweging 
kan een beeld verdragen? Wat doen 
de mensen die daar lopen, liggen of 
staan? Op zoek naar de grenzen van 
het medium en de essentie van het 
beeld, reflecteert Wijninga in zijn werk 
op de fotografie zelf. 
 
De Nederlandse fotografe Kim Bouvy 
hoort tot de categorie ‘jonge talenten’. 
In haar project Niemandsland. Berlijn 
zonder de Muur  combineert zij (in 
kleur en zwart-wit) foto’s van de 44 
kilometer lange strook waar eens de 
muur stond en van Checkpoint Charlie 
met historische beelden. 
 
Nabeelden (bedacht en samengesteld 
door beeldend kunstenaar Rein Jelle 
Terpstra) was misschien wel de 
meeste ‘gewaagde’ tentoonstelling van 
het afgelopen jaar: een expositie 
zonder foto’s, maar met teksten over 
het niet-gemaakte beeld, over de 
imaginaire foto en de rol van taal in 
verbeelding en herinnering. 

 
In 2002 werd begonnen met de 
voorbereidingen van de Foto Biënnale 
Rotterdam 2003 met het thema 
EXPERIENCE, die door Frits Gierstberg 
en Bas Vroege wordt samengesteld. 
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De publicaties van het NFI hebben als 
doel de in de tentoonstellingen 
aangesneden thema’s te verdiepen 
door de lezer deelgenoot te maken van 
het verrichte onderzoek. Voorheen 
werden de publicaties door het NFI zelf 
uitgegeven. Dit verslagjaar werden alle 
‘eigen’ publicaties door NAi-Uitgevers 
uitgegeven, hetgeen niet alleen tot een 
meer marktgerichte benadering heeft 
geleid, maar eveneens tot een 
professionalisering van de productie en 
distributie van de uitgaven. 
 
Al wat langer in de pen zat het boek 
over de stand van zaken in de 
‘beeldcultuur’. In een zestal essays 
door vooraanstaande publicisten en 
wetenschappers wordt in De 
Plaatjesmaatschappij (redactie Frits 
Gierstberg en Warna Oosterbaan) een 
aantal essentiële vraagstukken 
behandeld: Wat is beeldcultuur 
eigenlijk? Gaat de opkomst van de 
beeldcultuur ten koste van de 
woordcultuur? En verliezen we daar 
iets mee? Kortom, de sluimerende 
discussie over beeldcultuur wordt met 
deze uitgave op scherp gezet. Het 
boek is opgedragen aan de in 2001 
overleden directeur van het 
Nederlands Foto Instituut, Loek van 
der Molen, die een warm pleitbezorger 
was voor het niet gerealiseerde 

Instituut voor Beeldcultuur en 
Mediatechnologie. 
 
Het boek Zwarte Rook verscheen 
eveneens bij NAi-Uitgevers 
(samenstelling Mariëtte Haveman).  
Het is het eerste boek in Nederland 

dat, na het verdwijnen van de 
steenkolenmijnen in de jaren zestig, 
een fotografisch en cultuurhistorisch 
beeld geeft van deze industrietak. Het 
rijke beeldmateriaal wordt begeleid 
door korte biografische schetsen van 
de voornaamste fotografen. In drie 
essays wordt de fotografische en 
cultuurhistorische achtergrond 
beschreven. Mariëtte Haveman belicht 
de verhouding tussen fotografie en de 
steenkoolgeschiedenis. Paul van der 
Laar beschrijft de economische 
geschiedenis van de Duits-
Nederlandse handelsrelatie in 
steenkool, en Loek Kreukels maakt 
een sociaal-historische vergelijking 
tussen Nederlandse en Duitse 
mijngebieden. 
 
Mede naar aanleiding van de 
tentoonstellingen in het NFI 
verschenen er diverse catalogi en 
publicaties, zoals bij TRADE (het boek 
en de tentoonstelling kwamen tot stand 
in samenwerking met het Fotomuseum 
Winterthur en werd uitgegeven door 
Scalo), Nabeelden en bij de tentoon-
stellingen van Marjaana Kella en van 
Kim Bouvy. 
 
 

PPRREESSEENNTTAATTIIEESS -- publicaties

  

PPRREESSEENNTTAATTIIEESS  -  publicaties 
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Het NFI onderhoudt actief een 
internationaal netwerk met het oog op 
uitwisseling van kennis en informatie 
en promotie van de Nederlandse 
fotografie in het buitenland.  
Kennis en informatie wordt 
uitgewisseld met collega-instellingen 
en met individuen in het buitenland 
(zoals tentoonstellingsmakers, 
museumconservatoren, verzamelaars, 
tijdschriftredacteuren, critici en, 
vanzelfsprekend, fotografen). Het NFI 
is aanspreekpunt voor velen die op 
zoek zijn naar informatie over 
Nederlandse fotografie, fotografie-
instellingen en/of fotografen. De 
bibliotheek van het NFI is voor 
buitenlandse tentoonstellingsmakers 
en anderen vaak een belangrijk 
startpunt bij een eerste kennismaking 
met de Nederlandse fotografie. Met 
een groot aantal collega-instellingen 
worden eigen catalogi en andere 
publicaties geruild. 
 
Het NFI is via de Foto Biënnale 
Rotterdam onderdeel van een netwerk 
van 23 fotografie-festivals over de hele 
wereld die tezamen onder de naam 
Festival of Light een website 
onderhouden en onderling gegevens 
uitwisselen.  
 
De contacten die het NFI heeft worden 
benut om de Nederlandse fotografie in 

het buitenland te promoten. Op 
uitnodiging van of in samenwerking 
met buitenlandse organisatie realiseert 
het NFI presentaties van Nederlandse 
fotografie in het buitenland. Ook geeft 
het NFI advies over mogelijke 
Nederlandse deelnemers bij door 

derden georganiseerde 
tentoonstellingen, opdrachten, festivals 
of andere projecten in het buitenland.  
 
In 2002 is een met Europese middelen 
ondersteund internationaal project 
gestart met het Pori Art Museum 
(Finland), Umea Bildmuseet (Zweden), 
Baltic Art Center Gateshead (Groot-
Brittanië) en het Bergen Art Museum 
(Noorwegen), waarin het uitwisselen 
van informatie, tentoonstellingen en 
educatieve activiteiten centraal staat.  
De eerste vruchten van dit project 
zullen in 2003 worden afgeworpen. 
 

IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  AACCTTIIVVIITTEEIITTEENN 
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Het NFI heeft op het gebied van de 
eigentijdse fotografie onmiskenbaar de 
best gesorteerde bibliotheek van 
Nederland. Zij is een onmisbare bron 
voor studenten van allerlei academies 
en universiteiten, voor onderzoekers 
en voor een meer algemeen publiek 
dat in fotografie is geïnteresseerd. De 
bibliotheek heeft nu een collectie van 
9.068 boeken; dat zijn er ruim 800 
meer dan vorig jaar. 
 
Met het toegankelijk maken van de 
bibliotheek op het internet heeft het 
NFI (en uiteraard het Nederlands 
fotomuseum) in 2002 een majeure stap 
gemaakt. Gebruikers van de 
bibliotheek kunnen nu on-line 
(www.nederlandsfotomuseum.nl) 
zoeken in de bibliotheek. Samen met 
AdLib is een publieksvriendelijke 
interface ontwikkeld, waarin de 
bezoeker zowel met een eenvoudige 
als een ingewikkelde zoekvraag 
makkelijk uit de voeten kan. 
De eerste stap is gezet. In 2003 zal de 
bibliotheek van het voormalige nfa en 
NFrA in de database worden 
opgenomen. Dan zal ook de 
fotografendatabase aan het bestand 
worden toegevoegd. Deze bestaat uit 
informatie over ruim 33.000 fotografen 
waarover materiaal van uiteenlopende 
aard is verzameld. Van ruim 2.000 
fotografen is de informatie het 

afgelopen jaar in de database 
ingevoerd. Het opnemen van deze 
fotografendatabase in de database van 
de bibliotheek maakt het mogelijk om 
de fotografen die in het bestand 
worden genoemd en die een eigen 
website hebben door te linken. Verder 

zal aan het bestand worden 
toegevoegd een database van 
rechthebbenden van fotocollecties. En 
tenslotte wordt de belangrijkste 
literatuur over een bepaald onderwerp 
van een ster voorzien door de 
bibliothecaris ( het zogenaamde 
‘ranking-mechanisme’). Daarmee 
begint zich op het terrein van de 
fotografie een buitengewoon 
interessant en gemakkelijk toegankelijk 
virtueel informatiecentrum af te 
tekenen.  
 
De bibliotheek is het afgelopen jaar 
door ruim 1.300 mensen bezocht.  
Dat waren er 10% meer dan het jaar 
daarvoor. Aan veel studenten 
(academies en universiteiten) is 
assistentie verleend voor afstudeer-
projecten. Daarnaast heeft de 
bibliotheek veel materiaal aangeleverd 
voor de publicatie van het nieuwe 
Haagse Fotomuseum, Fotografie in 
Nederland, onder redactie van Wim 
van Sinderen. Ook voor diverse 
tentoonstellingsprojecten heeft de 
bibliotheek waardevolle informatie 
aangeleverd. Want het zij nog maar 
eens gezegd: de bibliotheek is niet 
alleen een onmisbare bron voor het 
publiek, maar ook voor het instituut 
zelf. 

 

IINNFFOORRMMAATTIIEE 

http://www.nederlandsfotomuseum.nl/
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Ondanks de beperkte capaciteit is het 
afgelopen jaar veel bereikt op het 
gebied van educatie. Voor alle 
beoogde doelgroepen (basis- en 
middelbaar onderwijs, amateur-
fotografen en academies) is in 
samenwerking met andere instellingen 
een solide basisprogramma 
ontwikkeld, dat de komende jaren 
verder wordt uitgewerkt. Verder wordt 
met de Stichting Kunstzinnige Vorming 
Rotterdam (SKVR) gesprekken 
gevoerd over een verregaande 
samenwerking. Deze gesprekken 
worden in 2003 in concrete plannen 
omgezet. 
 
 
Educatieve begeleiding 
tentoonstellingen 
 
De directe educatieve ondersteuning 
van tentoonstellingen, die in 2001 is 
ontwikkeld is dit jaar volledig 
geïmplementeerd. Bij iedere grote 
tentoonstelling is er een hand-out  
(in het Nederlands en Engels) 
beschikbaar die uitleg en 
achtergrondinformatie geeft bij de 
tentoonstelling. Voor jongeren worden 
‘kijkwijzers’ aangeboden voor het 
bekijken van de tentoonstellingen. 
Daarnaast is er per tentoonstelling een 
boekpresentatie in de bibliotheek. Voor 
de geïnteresseerde bezoeker wordt 

hiermee een context verleend aan het 
tentoongestelde werk.  
 
In 2002 werden 298 rondleidingen 
gegeven.  

 
 

Basis- en Voortgezet Onderwijs 
 
Evenals voorgaande jaren zijn in 
samenwerking met de SKVR diverse 
projecten gerealiseerd. Voor het 
basisonderwijs waren dat de 
Kunstkijkdagen. De Kunstkijkdagen 
omvatten een programma voor 
leerlingen van groep acht van 
Rotterdamse basisscholen, bestaande 
uit een actief bezoek aan de 
tentoonstelling Luigi Ghirri en 
workshops, verzorgd door docenten 
van de SKVR. De resultaten werden 
geëxposeerd in de hal van het NFI.  
 
Het NFI nam ook dit jaar weer deel aan 
Digital Playground, een programma 
speciaal voor het VMBO. Hierbij 
verwerken leerlingen zelfgemaakte 
beeld en geluidsopnamen tot een 
multimedia-product.  
 
Voor brugklassers werd het 
programma ‘Verbeeld Je’, in het kader 
van het SKVR Cultuurtraject, iets van 
opzet veranderd. De tentoonstelling in 
het NFI is uitdrukkelijk inspiratiebron 
geworden. Na een rondleiding met 
kijkwijzer, verbeeldden middelbare 
scholieren eigen ervaringen en ideeën 
onder begeleiding van een 
beroepsfotograaf. In oktober leidde dat 
tot een speelse tentoonstelling over 
‘identiteit’ in de hal van het NFI. 

EEDDUUCCAATTIIEE 
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Nieuwe programma’s voor CKV 1 en 2 
en geschiedenis. 
In 2002 werden door de afdeling 
educatie van het NFI een aantal 
nieuwe programma’s ontwikkeld voor 
CKV 1 en 2 en geschiedenis. Voor 
CKV 1 zijn er workshops over het 
gebruik van beeldtaal rondom de 
thema’s ‘De Stad’ en ‘Over identiteit’ 
ontwikkeld. Voor CKV 2 zijn soort-
gelijke workshops ontwikkeld over het 
thema ‘Rrroaring Twenties’ en de 
‘Fabulous Fifties: fotografie en 
massacultuur’. 
 
Educatieve website ‘Brandhaarden – 
Nederlandse fotografen en 
internationale conflicten sinds 1945’  
Deze website is voor leerlingen CKV 1 
en Geschiedenis & staatsinrichting in 
de 2e fase van het HAVO/VWO. De 
website bevat foto’s van Nederlandse 
fotografen van zeven internationale 
oorlogen en conflicten na de Tweede 
Wereldoorlog. Uitgangspunt vormt de 
vraag hoe fotografie bijdraagt aan de 
beeldvorming rond oorlog, conflicten, 
vluchtelingen. Deze fotowebsite wekt 
interesse op voor visuele cultuur en 
stimuleert jongeren via beelden en 
prikkelende vragen tot (foto)historisch 
bewustzijn. Door de foto's precies te 
bekijken en te analyseren, leren 
leerlingen om zich een mening te 
vormen. In de eindopdracht kunnen  
zij hun eigen mening vergelijken met 
die van enkele recensenten van de 
tentoonstelling. De mogelijk 
verschillende antwoorden kunnen 
dienen tot gespreksstof tijdens de  
CKV 1 of geschiedenisles. 
 
 
Academiedagen 
 
Voor Academiestudenten (1

e
 jaars 

fotografie) waren er dit jaar weer de 
academiedagen, die op maat werden 
samengesteld. Drie academies hebben 

dit jaar gebruik gemaakt van deze 
mogelijkheid: AKI (Enschede), HKU 
(Utrecht) en KABK (Den Haag). 
Het programma bestond uit een mix 
van actieve en receptieve activiteiten: 
een begeleid bezoek aan de archieven 
van het nfa, een introductie in de 
bibliotheek van het NFI en een 
rondleiding al dan niet met discussie 
door de tentoonstellingen in het NFI. 
Tijdens een van de academiedagen 
werd ook het restauratie-atelier (NFrA) 
bezocht. 
 
 
Amateurfotografen: Industrie in 
Beeld  
 
Naar aanleiding van de uitreiking van 
de Erasmusprijs aan het fotografen-
echtpaar Becher, heeft het NFI samen 
met de Stichting Beelden Amateur-
kunst (SBA), het project ‘Industrie in 
Beeld’ geïnitieerd. Dit project heeft als 
doel het inventariseren, onderzoeken 
en zichtbaar maken van de diverse 
manieren waarop amateurfotografen 
industrieel erfgoed fotograferen. Het 
project bestaat o.a. uit zes fotokijk-
dagen die in het najaar 2002 op 
diverse plaatsen in het in het land 
werden gehouden. Drie curatoren  
-Frido Troost, Herman Hoeneveld en 
Linda Roodenburg- selecteerden met 
behulp van deskundigen op het terrein 
van industrieel erfgoed, een groot 
aantal foto’s voor een publicatie en een 
presentatie in 2003.  
Voor amateurfotografen werden tevens 
twee dagen in het NFI georganiseerd 
waarop zij hun werk konden 
voorleggen aan deskundigen. 
 
 
Fotografen 
 
Voor fotografen en andere professionals op 
het terrein van de beeldcultuur werden drie 
speciale conferenties georganiseerd 
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rondom de thematiek van de tentoon-
stellingen. Zo werd in de werkconferentie 
The Filmlounge dieper ingegaan op het 
thema van de verhouding tussen het 
bewegende en stilstaande beeld. In 
Lookalive Live ging het om de vraag hoe de 
beeldcultuur met stereotype vrouwbeelden 
omgaat, terwijl in Zwart Rook Extra de 
betekenis van fotografie voor de 
geschiedenis van de kolenindustrie werd 
uitgediept.  
 
 
Educatieve tentoonstelling 
 
De educatieve tentoonstelling  
Met een knipoog van de camera, die 
op verzoek van Museum Het Kruithuis 
in ’s-Hertogenbosch door het NFI is 
samengesteld, was dit jaar nog te zien 
in De Krabbedans in Eindhoven. Deze 
tentoonstelling over waarheid en fictie 
in de fotografie ging vergezeld van een 
omvangrijk educatief project voor het 
basisonderwijs. 
 
 
Samenwerkingsverband met 
masteropleiding Post-St. Joost 
Fotografie (Breda) 
 
Op de valreep van het jaar besloten 
het Nederlands fotomuseum en de 
masteropleiding Post-St.Joost 
Fotografie te Breda intensief met 
elkaar samen te werken. 
Samenwerking zal plaatsvinden op 
verschillende terreinen. Zo zullen 
fotografen/kunstenaars die in het 
Nederlandse fotomuseum exposeren 
en curatoren van tentoonstellingen 
gastlessen verzorgen in Breda. Post-
St.Joost zal rondom thema’s die in 
tentoonstellingen van het fotomuseum 
worden aangesneden lezingen en 
debatten organiseren (bijvoorbeeld 
over de relatie tussen fotografie en 
film/video). Studenten van Post-St. 
Joost zullen eveneens experimentele, 

onderzoeksmatige fotoprojecten 
uitvoeren met oude en nieuwe 
technieken. Tenslotte zullen in het 
Nederlands fotomuseum regelmatig 
tentoonstellingen te zien zijn van 
studenten van Post-St. Joost. 
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De activiteiten op het gebied van 
stimulering hebben betrekking op het 
fotografische beroepsveld. Het 
afgelopen jaar is vooral gebruikt om te 
komen tot een heroriëntatie van het 
stimuleringsbeleid. Daartoe zijn 
beleidsvoorstellen gemaakt die intern 
diepgaand zijn besproken. Het project 
PhotoWork(s) in Progress, dat samen 
met de Mondriaan Stichting is opgezet, 
is geëvalueerd en afgesloten. Om dit 
project daadwerkelijk zinvol af te 
sluiten, is aan de Mondriaan Stichting 
het voorstel gedaan om tien jaar foto-
opdrachtenbeleid in Nederland te 
evalueren. Het voorstel resulteert in 
een publicatie (samen met de 
Boekmanstichting) en een website met 
informatie voor fotografen en 
opdrachtgevers. Een projectvoorstel 
daartoe is bij de Mondriaan Stichting 
ingediend. 
 
Het nieuwe beleidsplan heeft er toe 
geleid dat gesprekken gevoerd zijn met 
de Stichting Kunst en Openbare 
Ruimte (SKOR) en Atelier HSL over 
samenwerking.  
 
De stichting Foto-opdrachten Rotter-
dam heeft in 2002 een opdracht 
gegeven aan de Rotterdamse 
fotografen Martin Luijendijk en Otto 
Snoeck. De presentatie van de 
opdracht zal in 2003 zijn beslag 

krijgen. Verder is er geadviseerd bij 
diverse foto-opdrachten (Gemeente 
Groningen, Atelier HSL e.a.). 
 
Ten slotte moet genoemd worden het 
project om de zijgevel aan de 
Boomgaardstraat van het NFIgebouw 

aan de Witte de Withstraat een fraaier 
aanzien te geven. Het project is een 
gezamenlijk initiatief van huiseigenaar 
Nadruk bv, beeldend kunstenaar Han 
Goan Lim en de foto-instellingen aan 
de Witte de Withstraat. Het resultaat 
wordt voorjaar 2003 gerealiseerd. 
 
De Steenbergenprijs die jaarlijks wordt 
toegekend aan een veelbelovend 
fotograaf van een Nederlands 
academie werd uitgereikt aan Petra 
Stavast, afgestudeerd aan de 
Academie St. Joost in Breda.  
Holger Niehaus, afgestudeerd aan de 
AKI Academie voor Beeldende 
Kunsten & Vormgeving in Enschede, 
kreeg een eervolle vermelding. 
 
 

SSTTIIMMUULLEERRIINNGG 
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De activiteiten in het kader van 
marketing en PR hadden voornamelijk 
betrekking op voorbereiding op het 
nieuwe Nederlands fotomuseum. In 
2002 werd begonnen met het maken 
van een marketingplan. Door 
bemiddeling van de stichting Kunst & 
Zaken worden we daarbij geassisteerd 
door een directielid van Interpolis, de 
heer Toine van der Stee. De 
bouwstenen voor dit marketingplan 
werden gelegd door Li Sang Ong, die 
in het kader van haar stage een 
marktverkenning heeft gemaakt, en 
een bezoekersonderzoek, dat werd 
uitgevoerd door studenten van de 
faculteit Kunst- en Cultuurweten-
schappen van de Erasmus Universiteit 
Rottterdam. De meest in het oog 
springende resultaten van dit 
bezoekersonderzoek waren, dat het 
NFI bezocht wordt door een jong 
publiek van tussen de 18 en 35 jaar en 
dat 80% van de bezoekers meer dan 
gemiddeld geïnteresseerd is in 
fotografie. 20% bestaat uit zogenaamd 
‘algemeen publiek’. Doelstelling van 
het marketingbeleid is deze verhouding 
om te draaien: het Nederlands 
fotomuseum aantrekkelijk te maken 
voor een breed publiek, waarbij de 
vaste groep fotografieliefhebbers 
uiteraard behouden blijft. Deze 
doelstelling moet in het gebouw Las 
Palmas worden gerealiseerd. Het 

marketingplan wordt in het voorjaar 
van 2003 afgerond. 
 
Op deze plaats past een opmerking 
over de bezoekersaantallen die in 
vergelijking met het voorgaande jaar 
zijn afgenomen (van ruim 28.000 naar 

ruim 21.000 bezoekers). De daling 
heeft naar alle waarschijnlijkheid te 
maken met het begin van een 
omschakeling (van het tentoon-
stellingsbeleid en van de marketing-
activiteiten) van een ‘specialistisch’ 
naar een breder publiek, een sprong 
die een wat langere adem vereist. 
Daarnaast had het feit dat Rotterdam 
in 2001 Culturele Hoofdstad van 
Europa was een duidelijk positieve 
invloed op de bezoekersaantallen, die 
in 2002 niet helemaal doorgezet kon 
worden. Kijkend naar het jaar 2000 zet 
de groei van de bezoekersaantallen 
zich duidelijk wel door.  
 
Met het oog op de opening van het 
Nederlands fotomuseum werd de 
website ingrijpend vernieuwd. De 
vormgeving is aangepast en de 
activiteiten van alle geledingen van het 
museum hebben hun plek op de 
website gevonden. In 2003 wordt de 
inhoud en vormgeving van de website 
opgenomen in de huisstijl van het 
fotomuseum. 
 
In 2002 werd afscheid genomen van 
het gerespecteerde NFInews. In plaats 
daarvan kwamen brochures en affiches 
afgestemd op de uitstraling van de 
tentoonstellingen en meer gericht op 
een breed publiek. 
 

MMAARRKKEETTIINNGG  EENN  PPUUBBLLIICC  RREELLAATTIIOONNSS 
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Verheugend zijn de inspanningen van 
de Rotterdamse musea en Rotterdam 
Festivals te noemen om de musea 
collectief op de kaart te zetten door 
gemeenschappelijke publiciteit en het 
opbouwen van gezamenlijke 
adressenbestanden. Het NFI heeft zich 
enthousiast bij dit initiatief aangesloten. 
De organisatie van de, ook voor het 
NFI, succesvolle Museumnacht mag in 
dit kader niet onvermeld blijven. 
 



 17 jaarverslag NFI 2002 

 
 
 
 
 
 
 

Bestuur 
 
Het bestuur is, in vergelijking met de 
jaren daarvoor, in rustiger vaarwater 
gekomen. De bestuursleden van het 
NFI zijn in 2001 lid van het algemeen 
bestuur van de stichting Nederlands 
fotomuseum geworden. Door de 
personele unie van de besturen van 
het nfa, het NFrA en het NFI met het 
bestuur van de stichting Nederlands 
fotomuseum bestond het bestuur van 
het fotomuseum uit 20 personen. In 
november heeft het bestuur van het 
fotomuseum het besluit genomen de 
omvang van het bestuur terug te 
brengen naar zes bestuursleden. Het 
bestuur van het fotomuseum bestaat 
sindsdien uit: Ronald Vles, Ronald 
Vecht, Theo Baart, Warna Oosterbaan, 
Mattie Boom en Nick Surber. Dit 
bestuur zal in de nieuwe situatie tevens 
het bestuur van de (slapende) stichting 
NFI zijn. 
 
 
Personeel 
 
In 2002 vertrokken enkele 
medewerkers: Agnes Wijers, Karin 
Stroo, Flos Wildschut en Hans Zoete. 
Met het oog op het vaststellen van het 
functiegebouw voor het nieuwe 
Nederlands fotomuseum werd met de 
invulling van een aantal vacatures 

gewacht. Een aantal activiteiten 
(personeelsbeleid, stimulering) stonden 
daarmee op een lager pitje. Voor de 
Foto Biënnale Rotterdam, die in 2003 
plaatsvindt, werd een aantal personen 
tijdelijk aangetrokken: Bas Vroege 
(curator), Telma Ferreira (projectleider) 

en Renate Schepen (marketing/PR). 
Claudia Küssel werd aangetrokken als 
assistent tentoonstellingen, Anouk 
Paulissen als office-manager. 
 
 
Stagiaires 
 
Het afgelopen jaar hebben een aantal 
stagiaires de gelederen van het NFI 
versterkt. Li Sang Ong bracht ten 
behoeve van het marketingplan de 
museale markt in kaart. Fawzi Salih 
deed onderzoek naar de 
informatiestromen in het nfa, NFI en 
NFrA en kwam met aanbevelingen 
deze stromen op elkaar af te stemmen. 
Mark Schlüter was betrokken bij het 
ontwikkelen van het thema 
(EXPERIENCE) van de Foto Biënnale 
Rotterdam. Inge Wieringa deed 
archiefonderzoek ten behoeve van De 
Ramp van ’53 door het oog van de 
media, de openingstentoonstelling van 
het Nederlands fotomuseum begin 
2003. 
 
 
Opleiding en scholing 
 
Professionalisering van de 
medewerkers staat hoog in het 
vaandel. Het komt de kwaliteit van de 
organisatie ten goede en het stelt de 
medewerkers in staat zichzelf verder te 

PPEERRSSOONNEEEELL  EENN  OORRGGAANNIISSAATTIIEE 
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ontwikkelen. In het afgelopen jaar 
volgden diverse medewerkers een 
cursus ‘projectmatig werken’ (met 
subsidie van het Scholingsfonds voor 
Kunst en Cultuur).  
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Bestuur 
Gerrit Jan Wolffensperger (voorzitter) 
Henk Molenaar (vice-voorzitter) 
Ronald Vecht (penningmeester) 

Bart Sorgedrager (secretaris) 
Corinne Noordenbos 
Warna Oosterbaan Martinius 
 
 
Medewerkers 
Ruud Visschedijk (directeur) 100% 

Agnes Wijers (hoofd algemene zaken, t/m 

31 augustus) 100%  
Frits Gierstberg (hoofd afdeling 

tentoonstellingen) 100% 
Hans Zonnevijlle (stafmedewerker 

bibliotheek en documentatie) 100% 

Flos Wildschut (tentoonstellingen / 

opdrachten fotografie, t/m 31 oktober) 100% 

Femke IJsinga-van Boxsel (stafmede-

werker pr & marketing) 60% vanaf dec. 80% 

Hans Zoete (stafmedewerker educatie) 40%  

Hans Verschoor (medewerker technische 

dienst) 80% 
Karin Stroo (officemanager, t/m 31 okt.) 60% 

Joke van Kerkhoven (administrateur,  

vanaf 1 juli) 70% 

Mira Matic (assistent tentoonstellingen) 80% 

Mary Moore (baliemedewerker) 70% 

Chris Stahl (baliemedewerker) 70% 
Csaba Balint (baliemedewerker) 80%  
Pieter Lagerwerf (assistent pr & marketing, 

vanaf 1 april) 80% 

Jan Stomp (assistent bibliothecaris) 20%  

 

Tijdelijk medewerkers 
Telma Ferreira (vanaf 1 maart)  

Foto Biënnale Rotterdam, variabel 
Anita Németh (5 maart – 4 juni, 

vervanging verlof) pr en marketing, 60% 

Anouk Paulissen (vanaf 5 november) 

officemanager, 60% 

Renate Schepen (vanaf 1 oktober)  

Foto Biënnale Rotterdam, 60% 

 
 
Vrijwilligers 
Jan Stomp (assistent bibliotheek) 20%  
Harald Schaftenaar (assistent 

bibliotheek) 20% 

Maik Schlüter (mei – juli) Foto Biënnale 

Rotterdam 

Svetlana Tchaparina (10 juni – 4 juli) 

uitwisseling via SICA  

 

 
Stagiaires 
Li Sang Ong (18 februari - 18 juni) 

marketing 

Tessa Klijs (8 januari – 8 april) 

tentoonstellingen 

Kim Fransen (1 mei – 7 juli) educatie 
Inge Wieringa (21 augustus – 31 oktober) 

tentoonstellingen 

Fawzi Salih (28 januari – 24 mei) 

bibliotheek 

Esther Brakenhoff (februari – september, 

NFrA) fotomuseum 

 
 
Oproepkrachten 
Mia van der Burg (inrichting 

tentoonstellingen) 

Pim van Halem (inrichting 

tentoonstellingen) 
Valentijn Webbers (balie) 

 
 

BBIIJJLLAAGGEE  11  – personele samenstelling 
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Hansje van Halem (balie) 

Margreet Bergmeijer (balie) 

Sjef van Duin (rondleidingen) 

Malou Elshout (rondleidingen) 

Lela Goedhart (rondleidingen) 

José Krijnen (rondleidingen) 

Melanie Peerik (rondleidingen) 

Anouk Gielen (rondleidingen) 

Eric Schilt (rondleidingen) 

 
 
Nevenactiviteiten 
Ruud Visschedijk 
 Mondriaan Stichting / Commissie 

Digitalisering  
 Bestuurslid SFOR 
 Bestuurslid St. Shadowfestival 
 Bestuurslid Stichting Cinema Zuid 
 Bestuurslid Stichting Photoq 
 Adviescommissie Vereniging 

Geschiedenis Beeld en Geluid 
 
Agnes Wijers 
 Voorzitter jury Steenbergenprijs 2002 
 
Frits Gierstberg 
 Redactielid Monografiënreeks Prins 

Bernard Cultuurfonds 
 Lid adviescommissie Preamium 

Erasmianum 2002 
 Voorzitter jury Berenschot Fotografie Prijs  
 Jurylid Citi Bank Photography Prize 
 External Advisor Photography, Dublin 

Institute of Technology 
 Adviseur voor fotografie EU-Japan 

Fest Japan Committee, Tokio 
 Lid ad hoc Adviescommissie Museale 

Aankopen Mondriaan Stichting 
 Lid Collectief Obscuur 
 Redactielid Freeeye 
 
Flos Wildschut 
 Vice-voorzitter Commissie Beeldende 

Kunst Provincie Utrecht 
 Lid adviescommissie Foto 

Opdrachten Rotterdam 
 Lid Commissie Basisstipendia Fonds 

BKVB 
 

Hans Zonnevijlle 
 Penningmeester Overleg 

Kunst(historische) Bibliotheken 
Nederland 

 
Hans Zoete 
 Consulent fotografie en beeldende 

kunst, CVA Noord-Brabant 
 Voorzitter adviescommissie beeldend 

/AV van het Fonds voor 
Amateurkunst en Podiumkunsten 

 Voorzitter stichting Foto Manifestatie 
Eindhoven 

 Lid selectiecommissie Kunstuitleen 
Museum het Kruithuis, Den Bosch 
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Tentoonstellingen 
 
Trade, de wereld van de hedendaagse 
handel verbeeld (grote zaal)  
13 januari t/m 3 maart 
Een grootse internationale 
fototentoonstelling met circa 150 werken 
van 60 fotografen en kunstenaars (foto’s, 
diaprojecties, videofilms en 
internetprojecten). 

 
Time Framed (kleine zaal)  
25 januari t/m 3 maart 
Een tentoonstelling in het kader van het 
Internationaal Filmfestival Rotterdam. 5 
Kunstenaars delen hun interesse in het 
comprimeren van een videoclip, een korte 
film of een nog langere tijdseenheid binnen 
één kader. 

 
Luigi Ghirri: Retrospectief 1972 – 1992 
(grote zaal) 9 maart t/m 5 mei 
Overzichtstentoonstelling van het 
baanbrekende werk van deze Italiaanse 
fotograaf die in 1992 in Reggio Emilia op 
49-jarige leeftijd overleed. 

 
Marjaana Kella (kleine zaal)  
21 maart t/m 1 mei 
Dubbelexpositie van ‘portretten’ van Finse 
fotografe Kella, samen met Willem van 
Zoetendaal. 

 
Film Lounge, Films van Nederlandse 
fotografen (grote zaal)  
12 mei t/m 30 juni 

Overzicht van films van Nederlandse 
fotografen van 1915 tot nu getoond in een 
ontspannen lounge sfeer. 

 
Eric van der Schalie & Gilgian Gelzer 
(kleine zaal) 4 mei t/m 12 juni 
Ze hebben hun precieze fotografische blik 

gemeen. Maar terwijl Gelzer toevallige 
situaties speels en met humor in beeld 
brengt, documenteert Van der Schalie 
streng en met een groot vormgevoel onze 
dagelijkse omgeving. 

 
Brandhaarden. Nederlandse fotografen 
en internationale conflicten (grote zaal) 
7 juli t/m 1 september 
Overzichtstentoonstelling waarin door 
Nederlandse fotografen vastgelegde 
internationale brandhaarden centraal staan. 
Deze tentoonstelling is samengesteld door 
Flip Bool, directeur nfa. 

 
Tot nut en genoegen (kleine zaal)  
27 juli t/m 8 september 
Over de volkstuincultuur in Nederland 
vastgelegd door o.a. Walter Herfst, Ralp 
Kämena, Gerco de Ruijter en Tamar Kemp. 
Naar aanleiding van de gelijknamige 
uitgave. 

 
Lookalike (grote zaal)  
8 september t/m 3 november 
De tentoonstelling laat zien hoe beeld 
kunstenaars, fotografen, reclamemakers en 
filmers omgaan met de pop Barbie, de 
romanfiguur Lolita en digitale superheldin 
Lara Croft. 
 
Body Case (in de hal van het NFI)  
13 september t/m 13 oktober 
Werk van het Israëlische kunstenaarsduo 
Gil & Moti en van de Turkse Hatice 
Güleryüz waren te zien in de hal van het  
NFI als onderdeel van het kunstproject  

BBIIJJLLAAGGEE  22  – totaaloverzicht activiteiten NFI 
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Body Case van Gil & Moti, waarvan 
onderdelen verspreid te zien waren in de 
Witte de Withstraat.  

 
Nabeelden (kleine zaal)  
13 september t/m 30 oktober 
Een tentoonstelling over fotografie zonder 
foto’s, over de imaginaire foto en de rol van 
taal in verbeelding en herinnering. 

 
Verbeeld Je: Identiteit (hal van het NFI) 
15 oktober t/m 3 november 
Educatieve tentoonstelling met het werk 
van de leerlingen die het programma 
Verbeeld Je volgden 

 
Zwarte Rook (grote zaal)  
10 november 2002 t/m 5 januari 2003 
Tentoonstelling geeft een beeld van een 
verdwenen tijdperk van kolenmijnen, 
mijnwerkers, kolentransport en kolenhandel 
en de op kolen drijvende industrie als de 
Hoogovens.  

 
The Past in the Present (kleine zaal)  
2 november t/m 4 december 
In het kader van de jaarlijkse 
lezingencyclus van het nfa waren in het NFI 
de twee projecten Postlatent en Schone 
Schijn van respectievelijk Loodwicks Press 
Images (LPI) en Hannes Wallrafen, te zien. 
Beide werken hadden de nfa-fotocollectie 
tot basis. 

 
Steenbergenstipendium 2002 (hal van 
het NFI) 21 november t/m 9 december 
Presentatie van het werk van de winnaars 
van de Steenbergenprijs 2002.  

 
Niemandsland. Berlijn zonder de Muur 
(kleine zaal)  
8 december 2002 t/m 12 januari 2003 
Een fotoproject van de jonge Nederlandse 
fotograaf Kim Bouvy over De Muur. 
Gelijknamig boek verscheen bij Uitgeverij 
de Verbeelding, Amsterdam. 

 
 

NFI tentoonstellingen elders in 
Nederland 
 
Met een knipoog van de camera 
Museum Het Kruithuis in Den Bosch, 
Educatieve tentoonstelling (19 
november 2001 t/m 6 januari 2002) 
 
Met een knipoog van de camera De 
Krabbedans (Eindhoven) 
 
 
NFI tentoonstellingen in het 
buitenland 
 
Human Conditions, Intimate Portraits, 
L’Ospitale, Rubiera, Italië,  
23 februari t/m 7 april 
Een NFItentoonstelling uit 1999 met elf 
Nederlandse fotografen rond het thema 
‘portret’. Céline van Balen, Wout Berger en 
Noor Damen, Koos Breukel, Rineke 
Dijkstra, Romy Finke, Rince de Jong, 
Bertien van Manen, Hellen van Meene, 
Corinne Noordenbos en Albert van 
Westing. 

 
The Spirit of Family, Photographic 
Centre, Skopolos, Griekenland,  
12 juli t/m 14 september 

 
Ramadan Moon van Fazal Sheikh, 
University Galleries, Syracuse USA 
Project gemaakt voor PhotoWorks in 
Progress III (2001). 

 
Educatieve activiteiten (voor primair 
en secundair onderwijs) 
 
Rondleidingen 
Het NFI biedt bij alle tentoonstellingen 
rondleidingen aan. Deskundige rondleiders 
bespreken de foto’s met leerlingen aan de 
hand van zogenaamde ‘kijkwijzers’ (vanaf 
12 jaar) 
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Hand-out  
Bij iedere grote tentoonstelling is een hand-
out beschikbaar die uitleg en achtergrond 
informatie geeft bij de tentoonstelling.  

 
Kunstkijkdagen (i.s.m. SKVR Foto- & 
Videoschool).  
Programma voor groep 8 van de 
basisschool, waarin leerlingen na een 
rondleiding zelf een portret met een digitale 
camera maken, deze uitknippen en een 
foto op straat maken waarin de uitgeknipte 
portretten een rol spelen (expositie in de 
hal van het NFI) 

 
Verbeeld je 
Een programma waarin Rotterdamse 
brugklasleerlingen onder begeleiding van 
een beroepsfotograaf kennismaken met de 
fotografie en het werk van fotografen. 

 
Digital Playground 
12 dagen lang maken Rotterdamse VMBO 
leerlingen kennis met de artistieke 
mogelijkheden van de nieuwe media naar 
aanleiding van de tentoonstelling Play< van 
Carel van Hees. Ze maken zelf een digitale 
flyer of website (4 maart tot en met 16 
maart, in samenwerking met HAL 4). 

 
Digital Playground 2 
Introductie op de mogelijkheden van de 
digitale camera en de computer. Leerlingen 
van het VMBO bezoeken diverse 
kunstinstellingen, maken opnamen en 
verwerken deze in een digitale flyer of een 
website (september, i.s.m. HAL 4) 

 
De stad bij dag en bij nacht 
Workshop voor CKV1-leerlingen over 
beeldvorming waarin uiteenlopende teksten 
(van ‘rap’ tot voorlichtingsteksten) met 
foto’s worden geassocieerd (vanaf 
september). 

 
Over Identiteit 
Workshop voor CKV1-leerlingen, waarin 
aan de hand van foto’s individueel en 
groepsgewijs het begrip ‘identiteit’ onder de 
loep genomen wordt. 

 
 

Lezingen en themadagen 
 
Werkconferentie Filmlounge 3 juni 
Naar aanleiding van tentoonstelling 
Filmlounge werd door Hans Schoots, Dirk 
Lauwaert, Marjoleine Boonstra en Arjen 
Mulder gesproken over de relatie film en 
fotografie. (3 juni) 

 
Amateurdagen  
19 oktober en 23 november 
Amateurfotografen krijgen een kijkje achter 
de schermen van het NFI en het nfa, een 
rondleiding en een ‘fotowandeling’ door 
Rotterdam. 

 
Academiedagen september/oktober 
Kennismaking van studenten van 
academies met diverse aspecten van het 
vak: fotograferen, exposeren, bewaren, 
ontsluiting, conserveren en het repareren 
en restaureren van foto’s (samen met nfa 
en NFrA). 

 
Fotokijkdag Industrie in Beeld  
19 oktober en 23 november 
Deskundigen van het Nederlands 
Fotogenootschap, NFrA en het nfa bekijken 
en bespreken oude foto’s uit de 
schoenendoos en geven bewaartips. 
Mogelijk wordt werk uitgekozen voor een 
presentatie in 2003 over amateurfotografie 
en industrieel erfgoed. Tevens met lezingen 
van Nederlandse fotografen en een 
rondleiding door de tentoonstelling in het 
NFI.  

 
Het (foto)archief: van digitaal tot 
virtueel 10 november 
Een symposium over digitalisering van de 
(beeld)archieven i.s.m. de stichting 
Praemium Erasmianum. Over: beeldcultuur 
en de informatiesamenleving, metadata en 
het archief als machtsinstrument. Met: 
Arjen Mulder, Vid Inglevics, Johan van der 
Walle, Flip Bool en Ian Jeffry. 
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Lookalike Live 11 november 
Een programma naar aanleiding van de 
tentoonstelling Lookalike, over het 

vrouwelijk rolmodel en de beeldcultuur. De 
middag bestond uit lezingen en 
performances.  

 
Zwarte Rook Extra 1 december 
Een speciaal middagprogramma naar 
aanleiding van de tentoonstelling Zwarte 
Rook. Met filmvertoningen, lezingen en 

interviews.  

 
 
Overige activiteiten 
 
Rondleidingen 
Het NFI biedt bij alle tentoonstellingen 
rondleidingen aan.  

 
Mehr Licht 12 januari 
Presentatie van het kunstwerk Mehr Licht, 
dat het NFI in langdurige bruikleen kreeg 
van de Stichting STILL. 

 
Publieksonderzoek 12 – 17 februari 
Tijdens de tentoonstelling TRADE en Time 
Framed door drie studenten van de 
Erasmus Universiteit. 

 
Museumnacht Rotterdam 2 maart 
extra open van 20.00 tot 02.00 uur 

 
Nationale Boekenweek  
13 t/m 23 maart 
Speciale boekaanbiedingen in het NFI 

 
Nationaal Museumweekend  
14 en 15 april 
 
R’Uitmarkt 1 september 
 
Aurafotografie 14 en 15 september 
Tijdens het Witte de Withfestival (in het 
kader van September in Rotterdam) 
kunnen bezoekers in het NFI hun aura 
laten fotografen. 

 
 
 

Uitreiking Steenbergen Stipendium 
2002 20 november 
Jaarlijks wordt het Steenbergenstipendium 
toegekend aan een jonge talentvolle net 
afgestudeerde fotograaf. De winnaar dit 
jaar was Petra Stavast van de Sint Joost 
Academie in Breda, een eervolle 
vermelding ging naar Holger Niehaus van 
de AKI Academie voor Beeldende Kunsten 
& Vormgeving in Enschede. 

 
Objectworx. Krisztina de Châtel  
22, 23 en 24 november 
Een solodansvoorstelling van De Châtel in 
de tentoonstelling Zwarte Rook. De 
danseres bevindt zich tussen bewegende 
schermen waarop haar bewegingen 
geprojecteerd (bewerkt door de computer) 
worden. De danseres vormt samen met 
haar projecties één geheel. (dagelijks twee 
voorstellingen) 

 
VCN Europese samenwerkingsproject 
(vindt zijn weerslag in 2003) 
Bestaande uit o.a. een opdracht aan vijf 
kunstenaars en een reizende 
tentoonstelling met catalogus. Met Pori Art 
Museum (Finland), Umea Bildmuseet 
(Zweden), Baltic Art Center Gateshead 
(Engeland) en Bergen Art Museum 
(Noorwegen) 
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Eigen publicaties 
 
De Plaatjesmaatschappij. Essays over 
beeldcultuur (er is ook een engelstalige 
editie verschenen), medio september, 
NAi-Uitgevers, redactie: Frits 
Gierstberg en Warna Oosterbaan 
 
Zwarte Rook. Fotografie en steenkool 
in de twintigste eeuw, begin november, 
NAi-Uitgevers, samenstelling Mariëtte 
Haveman  
 
 
Betrokkenheid bij andere publicaties 
 
Trade. Commodities, Communication 
and Consiousness in World Trade 
Today, Scalo Verlag, n.a.v. 
gelijknamige tentoonstelling, i.s.m. 
Museum Winterthur, Zwitserland. 
 
Marjaana Kella, catalogus,Van 
Zoetendaal Publishers, Amsterdam, bij 
de dubbelexpositie in het NFI en 
Galerie Van Zoetendaal  
 
Niemandsland. Berlijn zonder de Muur, 
Uitgeverij De Verbeelding, Amsterdam, 
n.a.v. gelijknamige tentoonstelling in 
het NFI.  
 
 
 
 

Fotografen in Nederland, uitgave van 
Fotomuseum Den Haag met 
medewerking van Hans Zonnevijlle van 
de NFIbibliotheek en NFIcuratoren 
Frits Giertsberg en Flos Wildschut. 
 
 

BBIIJJLLAAGGEE  33  – publicaties NFI 
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Algemeen  
 
Ministerie van Onderwijs Cultuur en 
Wetenschappen  
Gemeente Rotterdam 
 
 
Projectmatig 
 
AIWA Nederland │Erna and Victor 
Hasselblad Foundation │ Filmmuseum 
│ Fonds Beeldende Kunsten, 
Vormgeving en Bouwkunst │ FRAME – 
Finnish Fund for Art Exchange 
(Helsinki) │ MacHouse 1st AppleStore 
(Woerden) │ Ministerie van Cultuur en 
Educatie (Finland) │ Mondriaan 
Stichting │ MK2 │ NOB rekwisieten │ 
Prins Bernhard Cultuurfonds │ Stichting 
Rubrint │ SHV Holding NV (Utrecht) │ 
Super Color Vak (Capelle aan de 
IJssel) │ UBS AG Switzerland │ USM 
Münsingen│Volkart Foundation 
Winterthur 
 
 

BBIIJJLLAAGGEE  44  – subsidiënten en sponsors 
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Bij tentoonstellingen 

 
Nationaal 
ABC Press (Amsterdam) │ Axis, 
foundation for Art and Gender 
(Amsterdam - Deanna Herst) │ Bert 
Hogenkamp │Christine Alberts en 
Patrick Coppens Vormgeving │ De 
Nieuwe Lelie │ Dries Linssen (Heerlen) 
│ DSM NV (Heerlen) │ Duitsland 
Instituut (Amsterdam) │ Edwin Carels 
│ Ellen de Bruijne Projects 
(Amsterdam) │Filmmuseum │ Flatland 
│ Flowermountain │ Grolsch 
Bierbrouwerij │ galerie Ron Mandos 
(Rotterdam) │ Galerie Van Zoetendaal 
(Amsterdam) │ Gemeentearchief 
Rotterdam │ Historisch Museum 
Rotterdam │ Industrion (Kerkrade) │ 
International Film Festival Rotterdam │ 
Ikon │ Joop de Jong │ Landrover │ 
Lucozade │ Mama Cash │ Maria 
Austria Instituut (Amsterdam) │ 
Mariëtte Haveman │ Ministerie van 
Binnenlandse Zaken │ MK galerie │ 
Montevideo │ MTV Networks 
│Nederlands Fotoarchief │ NLBB 
(Nederlandse Luister- en Braille 
Bibliotheek) │ Paul Andriessen Galerie 
│ Rein Jelle Terpstra │ Schie 0.2. 
(Rotterdam) │ SHV Holding NV 
(Utrecht) │ Sociaal Historisch Centrum 
voor Limburg (Maastricht) │ 
Spaarnestad Fotoarchief (Haarlem) │ 
Stedelijk Museum │Steenbergen 

Stichting (Den Haag) │ Stichting 
Fotografie Opdrachten Rotterdam │ 
Stichting FNB (Nederlandse blinden-
bibliotheken │ Stroom Den Haag │ 
Studie- en documentatiecentrum voor 
fotografie, Universiteit Leiden │ TENT, 
Centrum Beeldende Kunst │ Torch 

Gallery (Amsterdam) │ Uitgeverij 010 
(Rotterdam) ││Uitgeverij De Balie 
Uitgeverij De Verbeelding (Amsterdam) 
│ XX Multiple Galerie (Rotterdam) │  
 
 
Internationaal 
Art+Commerce Anthology (New York) 
│Baltic Art Center Gateshead 
(Engeland) │ Bergen Art Museum 
(Noorwegen) │ Biblioteca Panizzi 
(Reggio Emilia, Italië) │ Bildmuseet 
(Umea, Zweden) │ Die 
Photographische Sammlung/SK 
Stiftung Kultur (Keulen) │ Ellen von 
Unwerth studio (Parijs) │Finnish 
Museum of Photography (Helsinki) │ 
Fotomuseum Winterthur │ Galerie 
Baudoin Lebon (Parijs) │ Hôtel Sully 
(Parijs) │ Kunstmuseum Thun 
(Zwitserland) │ Museu d’Arte 
Catalunya (Barcelona) │ Museum 
Ludwig (Keulen) │ Pori Art Museum 
(Finland) │ Palazzo Magnani (Reggio 
Emilia, Italië) │ Ruhrland Museum 
(Essen) │ Sammlung Ann & Jürgen 
Wilde (Zülpich-Mühlheim) │ SEAT 
France (Parijs) │ Theodor Oppersdorff 
(Zwitserland) │ Umea Bildmuseet 
(Zweden) │ Umea University (Zweden) 
│ ZORRA Media Meldpunt (Brussel) 
 

BBIIJJLLAAGGEE  55  – samenwerking met derden 
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Bij educatieve projecten 
 
De Krabbedans (Eindhoven) │ Digital 
Playground │ Federatie Industrieel 
Erfgoed Nederland (FIEN) │ 
Filmmuseum │ Foto (maandblad voor 
beeld en techniek) │ Fotobond BNAFV 
│ Hal 4 │ Instituut voor beeld en 
geluid│ Museum Het Kruithuis (Den 
Bosch) │ Nationaal Fotorestauratie 
Atelier (NFrA) │ Nederlands 
Fotoarchief (nfa) │ Nederlands 
Fotogenootschap ( NFg) │ Rijksdienst 
Monumentenzorg │ Stichting 
Kunstzinnige Vorming Rotterdam 
(SKVR) │ SKVR Foto & Videoschool 
Stichting Beeldende Amateurkunst 
(SBA) │ Stichting Praemium 
Erasmianum │ TENT, Centrum 
Beeldende Kunst 
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Tentoonstellingen 
In het NFI 16 
Elders in Nederland 2 
In het buitenland 3 
 
 
Bezoekers NFI 21.293 
waarvan  
Betalend 16.612 
Gratis 4.681 
 
 
Rondleidingen 298 
waarvan 
Kunstkijkdagen ( basis onderw.) 10 
Verbeeld Je ( brugklassen VO) 68 
Digital Playground 28 
CKV1 (scholen van buiten Rotterdam)27 
Beroepsopleidingen 35 
Amateurs etc  12 
Rondleidingen door nfa 10 
Rondleidingen door NFrA 2 
Rondleidingen NFIbibliotheek 13 
Workshops 5 
Overigen 88 
 
 
Themamiddagen 
Werkconferentie Film Lounge 51 
Lookalike Live 33 
Zwarte Rook Extra 34 
 
 
 
 

Bibliotheek 
Bezoekers ca. 1350 
Boekenbezit 9068 
Aanwas 829 
Abonnement tijdschrifttitels 68 
Boekenïndex catalogusdatabase 7486 
Artikelenïndex in catalogusdatabase 3486 

Fotografen in database 33.510 
Fotografendocumentatie in 
informatiemappen 7205 
 
 
Website 
Hits 2.096.032 
Visits 93.528 
 
 
Artikelen in (dag)bladen 549 
 
 
Personeel 
absolute aantallen/ niet fte’s 
Medewerkers 20 
Vrijwilligers 4 
Stagiaires 6 
Oproepkrachten 12 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BBIIJJLLAAGGEE  66  – kengetallen 2002 
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Nederlands Foto Instituut 
Witte de Withstraat 63 
3021 BN  Rotterdam 
www.nederlandsfotomuseum.nl 
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