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1. Het eerste jaar van het Nederlands fotomuseum 

 
Met de opening van de tentoonstelling De Ramp van ‘53 door het oog van de 
media presenteerde het Nederlands fotomuseum zich officieel als het eerste, 
echte museum op het gebied van de fotografie in ons land. Het is ontstaan uit 
het samengaan van drie instellingen die hun sporen in de fotografie 
ruimschoots hebben verdiend: het Nederlands Foto Instituut, het Nederlands 
Fotoarchief en het Nationaal Fotorestauratie Atelier. De collectie, de 
opgebouwde museale kennis en ervaring vormen de ruggengraat van het 
nieuwe museum. Het Nederlands fotomuseum noemt zich daarom het 
kenniscentrum van de fotografie. Het beschouwt de fotografie als een medium 
met sociale en artistieke functies. Daardoor heeft het een breed en gevarieerd 
werkterrein dat zich uitstrekt van de hedendaagse en historische fotografie, 
professionele en amateur-fotografie tot de fotografie als onderdeel van de 
beeldcultuur. 

In het eerste jaar van zijn bestaan is er veel gebeurd: de vijfde Foto Biënnale 
Rotterdam vond plaats, het grote digitaliseringsproject Het Geheugen van 
Nederland werd vrijwel afgerond en, wat minder aansprekend maar daarom 
niet minder belangrijk, de drie fotoinstellingen werden bestuurlijk, administratief 
en organisatorisch in elkaar geschoven. 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de gemeente 
Rotterdam zijn de voornaamste subsidiënten van het Nederlands fotomuseum. 
In februari kwam het verheugende nieuws dat het bestuur van de Wertheimer-
Stichting had besloten het vruchtgebruik van het legaat van Hein Wertheimer 
voor drie jaar toe te kennen aan het Nederlands fotomuseum. Dit betekent een 
enorme steun in de rug voor de opbouw van het museum. Eerder al had de 
staatssecretaris van Cultuur het museum voor 2003 en 2004 een bedrag 
toegezegd dat door de Mondriaan Stichting wordt beheerd. Dit bedrag is 
bedoeld voor de realisatie van een digitaal en fysiek kenniscentrum in de 
nieuwe behuizing van het fotomuseum in het voormalige werkplaatsengebouw 
Las Palmas op de Rotterdamse Kop van Zuid.  

In 2003 kwam de realisatie van deze nieuwe locatie van het Nederlands 
fotomuseum naderbij. De gemeente Rotterdam deed de toezegging de 
inrichting van het fotomuseum in het voormalige werkplaatsengebouw Las 
Palmas financieel te ondersteunen. Hierdoor konden de voorbereidingen van 
de verbouwing van dit pand van start gaan. Aan het eind van het jaar werd 
hard gewerkt aan de formulering van het Programma van Eisen. In 2006 zal 
het Nederlands fotomuseum zijn nieuwe behuizing betrekken. 

Dit jaarverslag geeft een beeld van de activiteiten in het eerste jaar van het 
bestaan van het Nederlands fotomuseum. De financiële resultaten van deze 
activiteiten worden gepresenteerd in de jaarrekening. 
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2. Presentaties 

 

Tentoonstellingen 
In januari opende het Nederlands fotomuseum officieel zijn deuren met de 
tentoonstelling De Ramp van ‘53 door het oog van de media. Deze 
tentoonstelling zette de toon voor het presentatiebeleid van het nieuwe 
museum:  

• een brede kijk op de (historische) fotografie;  

• aandacht voor de maatschappelijke context van het medium;  

• aandacht voor dwarsverbanden en wisselwerkingen met andere media;  

• tonen van de rijkdom van de eigen collectie; 

• inzet van hedendaagse presentatietechnieken. 

 
Het Nederlands fotomuseum besteedde op uiteenlopende manieren aandacht 
aan beeldcultuur, historische fotografie en actuele ontwikkelingen.  

Beeldcultuur 

Fotograaf, schrijver en redacteur van het tijdschrift Useful Photography Hans 
Aarsman werd uitgenodigd om een tentoonstelling en een boek te maken over 
zijn favoriete onderwerp ‘de auto’. Met de tentoonstelling Vrrooom!Vrrooom! 
bracht Aarsman een grote verzameling beelden over en van auto’s bij elkaar 
die als posters op de wanden van een jongenskamer werden geplakt. 
Aarsman liet zien hoezeer ‘de auto’ in onze belevingswereld meer een 
(droom)beeld is dan een object. 

Foto Biënnale Rotterdam V: Experience 
Thematiek 
Wij krijgen dagelijks steeds grotere aantallen beelden en mediaboodschappen 
te verwerken. De moderne mens heeft een mentaal filter ontwikkeld dat 
ongewenste visuele indrukken buitensluit als een vorm van persoonlijk 
informatiemanagement. Om mensen nog een nieuwe ervaring te kunnen 
aanreiken, of het nu een commercieel of een artistieke missie betreft, moet 
men verwachtingspatronen doorbreken, het eerder aangestipte ‘media-survival 
filter’ ontregelen. Deze ontwikkeling leidt op allerlei terreinen tot het ontstaan 
en gebruik van technieken die zijn gericht op ‘immersion’ (totale 
onderdompeling) van de toeschouwer of bezoeker die een ‘unieke’ ervaring 
staat te wachten. De sterke waardering van publiek en kunstwereld voor 
contemplatief minimalistisch vormgegeven, klassiek fotowerk (bijvoorbeeld 
Rineke Dijkstra, de Becher-school) is te duiden als de keerzijde van deze 
medaille. Deze beelden bieden, geplaatst in de juiste omgeving, tegenwicht 
aan de hectiek van de beeldcultuur, rust voor het oog en mogelijkheden voor 
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verdieping, meditatie, concentratie en mentale afzondering. Steeds meer 
beeldmakers lijken zich dit te realiseren en reageren in en met hun werk op 
deze ontwikkelingen. Dat geldt voor fotografen, filmers, beeldend kunstenaars, 
mediakunstenaars, reclamemakers en vormgevers - categorieën die in 
toenemende mate naadloos in elkaar overlopen. Onder de verbindende titel 
EXPERIENCE confronteerde de vijfde Fotobiënnale een aantal van de meest 
belangrijke en interessante posities met elkaar. 

Vormconcept 
Het marketingbureau KesselsKramer, bekend vanwege zijn onconventionele 
campagnes, werd uitgenodigd om een totaalconcept te ontwikkelen waaruit 
zowel het marketing- en communicatieplan als de vorm van de verschillende 
FBR-onderdelen konden worden afgeleid. Het KesselsKramer-plan is 
vervolgens als een zelfstandig ‘project’ binnen de FBR gepresenteerd. Op 
advies van KesselsKramer werd gewerkt met FAT 
(tentoonstellingsarchitectuur), Harmine Louwé (grafische vormgeving) en 
Artmiks (website). 

Historische fotografie 

Monografische tentoonstellingen van Nico Jesse en Bob van Dam gaven het 
publiek de gelegenheid kennis te maken met de enorme rijkdom van de eigen 
collectie. De expositie De mooiste, dat ben jij (gepresenteerd in het kader van 
het Internationaal Filmfestival Rotterdam 2004) sloot aan bij recente discussies 
over het neo-realisme in de film en de fotografie. Voor het eerst werd het fraaie 
werk van de in Italië gevierde fotojournalist Federico Patellani in Nederland 
getoond. 

Actuele ontwikkelingen 

De multimediale presentatie ‘Solid Sea’, die in het kader van het Internationaal 
Filmfestival Rotterdam 2003 werd getoond, liet een nieuwe invulling zien van 
het begrip ‘documentaire’. Het project werd eerder getoond op de Documenta 
in Kassel.  

Siebe Swart fotografeerde jarenlang veranderingen in het Nederlandse 
landschap als gevolg van ingrijpende infrastructurele werken. Met de 
tentoonstellingen van Cor Vos (wielrenfoto’s) en Anders Petersen (Ich Dich 
Lieben, Du Mich Auch?) besteedde het museum aandacht aan ten onrechte 
‘vergeten’ of onbekend gebleven fotografen. De expositie van Koos Breukel 
(Generation) liet voor het eerst een uitgebreide en samenhangende keuze 
zien uit het werk van deze toonaangevende hedendaagse portretfotograaf. 

Tentoonstellingen elders 

Buitenshuis was een flink aantal, door het museum zelf geproduceerde 
tentoonstellingen te zien. Zo toerde Filmlounge (een programma over 
Nederlandse filmende fotografen) langs acht Nederlandse filmhuizen, waren 
Ed van der Elsken en Violette Cornelius op het Groningse Fotofestival 
Noorderlicht te zien, Katharina Behrend in Woerden, Cas Oorthuys in Breda 
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en op de Balearen, Koos Breukel in Pori (Finland), Nabeelden in Heerlen, 
Brandhaarden in St. Petersburg en De Ramp van ‘53 in het Zeeuws Museum. 
In opdracht van het Nederlands fotomuseum werd in het kader van het 
Nederlands voorzitterschap van de OVSE de tentoonstelling en het boek 
Crossing the Line samengesteld (te zien in Praag, Sofia en Wenen). Het 
museum werkt met vier Europese partners samen in het Visual Communities 
Network (VCN) in het kader van het Culture 2000 programma van de 
Europese Unie. 

Educatie 
• uitbreiding van activiteiten voor een breed publiek;  

• samenwerking met educatieve partners 

• bestaande activiteiten in een nieuwe vorm 

• eerste online onderwijsapplicatie over de watersnood van 1953 

 
Tijdens de zeer druk bezochte tentoonstelling De Ramp van ‘53 kreeg het 
publiek ieder weekend een gratis rondleiding. Tijdens de Foto Biënnale 
Rotterdam werd met steun van Netwerk CS het zogenaamde 
diversiteitsproject opgezet: een poging doelgroepen te interesseren, die 
normaal gesproken niet in een museum komen. Aan dit project werd 
deelgenomen door 90 mensen van zeer uiteenlopende publieksgroepen. Het 
bestond uit VIP-rondleidingen door museummedewerkers, een fotoverslag 
door de deelnemers en een tentoonstelling in de hal van het museum. In het 
Rotterdams Dagblad verscheen op vijf zaterdagen een verslag van het bezoek 
en werd een foto van één van de deelnemers geplaatst. 

Om een breder publiek te bereiken werd de zogenaamde RondLezing 
geïntroduceerd, een combinatie van een rondleiding en een lezing op 
zondagmiddagen. Sprekers waren de fotografen Anders Petersen, Siebe 
Swart, Koos Breukel en Hans Aarsman. Kunsthistorica Naomi Boas hield in 
het kader van het ‘Van Gogh-jaar’ een lezing over ‘Fotografie in de tijd van 
Vincent van Gogh’. Fran van der Hoeven (samensteller van tentoonstelling en 
boek over Bob van Dam) en onderzoeker Petra Nootenboom belichtten leven 
en werk van respectievelijk Bob van Dam en Emma Kirchner.  

Samengewerkt werd met onder meer de SKVR (De BeeldFabriek), Digital 
Playground en de Nationale Jeugdraad. Traditiegetrouw waren van 18 maart 
t/m 21 april de resultaten van Kunstkijken door leerlingen van groep acht van 
negen Rotterdamse basisscholen (met het thema ‘Brands’) te zien. Van 3 
november t/m 16 november kon men naar aanleiding van het project bij de 
tentoonstelling van Koos Breukel de DVD ‘Verbeeld Je, Generation’ bekijken: 
een selectie digitale foto’s door eerstejaars leerlingen van drie Rotterdamse 
vmbo-scholen met door henzelf gekozen muziek. Beide projecten werden met 
de SKVR BeeldFabriek uitgevoerd. 

Naar aanleiding van het verzoek van de Nationale Jeugdraad om gezamenlijk 
aandacht te besteden aan de jongerenfotowedstrijd Picture It hebben 25 
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winnende foto’s met als thema ‘Je hangplek’ van 12 december 2003 tot 5 
januari 2004 in de hal gehangen.  

In het najaar maakten vmbo-leerlingen in Dpart+ (onderdeel van Digital 
Playground) zelf een website of digitale flyer na inspiratie opgedaan te hebben 
bij de tentoonstellingen van Koos Breukel en Nico Jesse.  

Bestaande projecten werden in een nieuw jasje gestoken. De KijkWijzer kreeg 
twee versies op verschillende niveaus (groep 8/CKV vmbo en CKV 1 
havo/vwo). De CKV 1 workshop Beeld/Taal kreeg een praktische aanvulling, 
onderging een gedaanteverwisseling (nieuw werkmateriaal, logo) en werd 
uitgebreid getest en geëvalueerd door CKV1 leerlingen van het Christelijk 
College Henegouwen. Ook de invulling van de Academiedagen voor 
studenten fotografie en kunstgeschiedenis werd onder de loep genomen. 

In het najaar vond de vijfde editie van The Past in the Present plaats, een 
lezingenserie waarin de betekenis van de historische fotografie op ons 
wereldbeeld en ons historisch bewustzijn onderzocht wordt. In deze aflevering, 
georganiseerd in samenwerking met Stichting Kunst en Openbare Ruimte 
(SKOR), stond - als opmaat voor de tentoonstelling Gemengd Bedrijf - de 
metamorfose van het (agrarisch) landschap centraal. Hiertoe werden de 
fotografen Andrea Stultiens en Sean Snyder uitgenodigd, van wie in 2004 
werk in de geplande tentoonstelling te zien zal zijn. 

 
Begin 2003 werd uit het beschreven en gedigitaliseerde materiaal van de 
watersnoodramp een online onderwijsapplicatie gerealiseerd voor Het 
Geheugen van Nederland (zie onder ‘Collecties’). Leerlingen kunnen hiermee 
in de huid van een krantenredacteur kruipen en een elektronische editie over 
de watersnoodramp van 1953 samenstellen én publiceren. Ze kunnen daarbij 
gebruik maken van uniek visueel materiaal uit de archieven van Nederlandse 
fotografen. De les biedt tevens een inleiding op de (geschiedenis) van de 
fotografie en op de functie van media bij de verslaglegging van belangrijke 
historische gebeurtenissen. Het museum is bij de ontwikkeling van dit 
programma begeleid door een historisch geschoolde onderwijsauteur en de 
onderwijscoördinator van Het Geheugen van Nederland. De site werd 
ontwikkeld door Artbytes uit Utrecht. 

 

Amateur-fotografie 
Speciale activiteiten voor amateur-fotografen werden onder meer aangeboden 
op de Foto Biënnale Rotterdam. Voor individuele amateur-fotografen en 
clubleden was er na de rondleiding door de hoofdlocaties van de biënnale een 
workshop onder leiding van een professionele fotograaf, waarin het thema 
‘experience’ werd uitgewerkt. In samenwerking met het Centrum van 
Amateurkunst (Tilburg) heeft de PR/marketingmedewerker van het museum 
een workshop gepresenteerd over hoe bekendheid te geven aan amateur-
fototentoonstellingen 
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Informatie 
• begin van het project Kenniscentrum 

• integratie databestanden bibliotheek van Nederlands Foto Instituut en Nederlands 
Fotoarchief 

• uitbreiding bibliotheek en database bibliotheek-online 

Met ondersteuning van de Mondriaan Stichting en de Wertheimer-Stichting is 
een begin gemaakt met het project Kenniscentrum. Doel is om de komende 
jaren een informatieve, onderhoudende en educatieve website te realiseren 
afgestemd op een breed, internationaal publiek. De bibliotheek-online en het 
digitale fotoarchief zijn voor deze website belangrijke bouwstenen. 

De bibliotheek van de afdeling collecties is geïntegreerd in de algemene 
bibliotheekcatalogus. Het gaat om 2.350 titels die allemaal van trefwoorden 
zijn voorzien. Ruim duizend nieuwe titels werden  aan het bestand 
toegevoegd. In totaal bevat de bibliotheekcatalogus aan het einde van 2003 
ruim 14.000 titels.   

Aan het documentatiebestand van fotografen zijn in het afgelopen jaar ruim 
2000 fotografen toegevoegd. Het bestand bestaat uit 35.241 namen van 
fotografen verdeeld over 7.769 documentatiemappen. 

De zoekmogelijkheden van de bibliotheek-online zijn uitgebreid. Toegevoegd 
is een veld over auteursrechthebbenden en een veld over 
fotografenarchieven. Daarnaast zijn de namen van 838 fotografen aan hun 
website gekoppeld. Inmiddels zijn 424 gescande boekomslagen zichtbaar op 
het internet. De bibliothecaris voorziet een geselecteerde groep gebruikers 
regelmatig van nieuws op het internet over de fotografie in binnen- en 
buitenland.   

 
Publicaties 

Publicaties zijn voor het museum een middel om de reflectie op het medium te 
verdiepen. Samen met NAi-Uitgevers publiceerde het fotomuseum twee 
boeken waarin de fotografie in het licht van de beeldcultuur wordt beschouwd: 
in het kader van de Foto Biënnale Rotterdam het boek Experience en het door 
Hans Aarsman samengestelde boek Vrrooom!Vrrooom!  Met het Fotomuseum 
Winterthur werd een monografie over de Zweedse fotograaf Anders Petersen 
gepubliceerd. In het kader van de door het Prins Bernhard Cultuurfonds 
gesubsidieerde monografieënreeks over Nederlandse fotografen verschenen 
twee delen over fotografen uit de collectie van het museum: Nico Jesse en 
Bernard Eilers. Met uitgeverij De Verbeelding werd een monografie over Bob 
van Dam gepubliceerd. De Funcadió ‘la Caixa’ bracht in samenwerking met 
het museum La Fotografías de blanco y negro Cas Oorthuys, un retrato en 
blanco y negro uit. 
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3. Collecties 

 
• uitvoering van het Het Geheugen van Nederland: ruim 13.000 foto’s over vier thema’s 

gedigitaliseerd en voor het publiek online beschikbaar 

• inhaalslag registratie en passieve conservering 

• begin van zoektocht naar nieuwe software voor het digitaal fotoarchief 

• stijging beeldresearch-werkzaamheden en stabilisatie opbrengsten 

 

Het Geheugen van Nederland 
Voor het door de Koninklijke Bibliotheek geleide project Het Geheugen van 
Nederland werden uit de archieven van twintig fotografen vier thema’s 
geselecteerd, beschreven en gedigitaliseerd: de watersnoodramp, de 
dekolonisatie van Indonesië, illegale fotografie tijdens de Duitse bezetting en 
de Deltawerken. 

Hoewel het project in 2002 begon, kwam de digitalisering in 2003 pas echt op 
gang. Er werd gestart met het digitaliseren van de opnamen die Ed van der 
Elsken, Aart Klein, Dolf Kruger, Kees Molkenboer en Ed van Wijk tijdens de 
watersnoodramp maakten (1742 stuks). Vervolgens werden de negatieven en 
albums van Charles Breijer, Lex de Herder en Cas Oorthuys gescand (4580 
objecten). Tenslotte werden er 4738 opnamen (negatieven en albumbladen) 
gescand rond het thema illegale fotografie tijdens de Duitse bezetting en 2207 
opnamen die Aart Klein van Zeeland en de aanleg van de Deltawerken 
maakte. Op 31 december waren in totaal 13.267 items gescand. 

Met dit digitaliseringsproject werd door de medewerkers veel ervaring 
opgedaan. Niet alleen op uitvoerend niveau, maar ook in de voorbereiding, 
planning en begeleiding ervan. De evaluatie van het project wordt verwerkt tot 
een handboek voor toekomstige digitaliseringsprojecten. Een belangrijk 
neveneffect van het project is dat veel geraadpleegde negatieven niet langer 
‘door de handen’ hoeven te gaan, waarmee de kans op schade aan het 
originele beeldmateriaal wordt verkleind. 

Inmiddels zijn twee subsites (de watersnoodramp en dekolonisatie van 
Indonesië) en de onder het kopje ‘educatie’ genoemde onderwijsapplicaties 
via de websites van Het Geheugen van Nederland en het Nederlands 
fotomuseum toegankelijk (www.geheugenvannederland.nl en 
www.nederlandsfotomuseum.nl). 

Aanwinsten 
Een externe commissie adviseert het Nederlands fotomuseum over het 
opnemen van (negatieven)archieven in de collectie en beoordeelt de artistieke 
en/of cultuurhistorische betekenis van een archief, de omvang en conditie. 
Deze adviescommissie is als volgt samengesteld: Jannes Linders, Mattie 
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Boom, Ingeborg Leijerzapf en Hripsimé Visser. De commissie adviseerde de 
archieven van negen fotografen in de collectie op te nemen: Heinz Baudert 
(het kleurenarchief van deze vooraanstaande Amsterdamse amateurfotograaf, 
die vooral bekend werd door zijn circusfoto’s), Diana Blok en Marlo 
Broekmans (naakten, landschappen en portretten die zij in de periode 1979-
1981 samen maakten), Lex Dingjan senior en junior (één van de belangrijkste 
Haagse fotoateliers), de amateurfotograaf Adriaan Dronkert die onder meer de 
Deltawerken fotografeerde, Ton den Haan, eigenaar van fotopersbureau 
FoTon (fotografeerde vooral voor Rotterdamse kranten), Dirk de Herder (die 
onder meer voor de VARA werkte en in zijn zwart-wit fotografie bekend stond 
om zijn atmosferische effecten), Egbert Munks (in de jaren vijftig en zestig 
portretteerde hij de kring rond het tijdschrift Gard Sivik) en Evert van Ojen, die 
vooral als architectuurfotograaf actief was. 

Passieve conservering 
Het dia-archief van Bob van Dam werd in PAT-geteste (Photographic Activity 
Test) vellen en museaal verantwoorde dozen omgepakt.  Een groot gedeelte 
van het glasnegatieven archief van Piet Zwart werd aan de glaszijde gereinigd 
en in PAT fourflaps en doosjes opgeborgen. In 2004 wordt dit project afgerond 
en zal de digitalisering en beschrijving ervan ter hand worden genomen. 

Voor Het Geheugen van Nederland werd het negatievenarchief van Menno 
Huizinga van het NIOD  in nieuwe verpakking gestoken evenals een gedeelte 
van het archief van Aart Klein (de watersnoodramp en Deltawerken). 

De albums van Cobie Douma en Lex de Herder werden door de restauratoren  
geprepareerd voor de digitalisering (loshalen van de bladen, herstel foto’s en 
bladen, inzetten PAT-schutbladen) in het kader van Het Geheugen van 
Nederland. 

Registratie 
In 2003 ging Discan failliet, het bedrijf dat de software leverde voor het online 
digitale fotoarchief See+Get-It. De continuering van deze digitale fotocollectie 
is tijdelijk overgenomen door de firma Expansion. Deze firma kan het museum 
echter geen goede toekomstperspectieven bieden voor aanpassing, 
verbetering en uitbreiding van de software. Hiermee is de start ingeluid voor de 
intensieve zoektocht naar een nieuw collectieregistratiesysteem, dat zal 
moeten voldoen aan de eisen voor museale registratie. Dit nieuwe systeem zal 
tevens de basis zijn voor het toekomstige kenniscentrum. Tijdens het 
onderzoek naar en de implementatie van het nieuwe 
collectieregistratiesysteem kunnen de werkzaamheden in See+Get-It niettemin 
worden gecontinueerd. 

Naast de registratiewerkzaamheden voor Het Geheugen van Nederland  werd 
gewerkt aan de ontsluiting van het archief van de natuurfotograaf Jan P. 
Strijbos. De beschrijvingen zijn vrijwel volledig verwerkt in het digitale 
fotoarchief en voorzien van gegevens over het fysieke materiaal (omvang, 
afmeting en toestand). 
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Ter gelegenheid van de dertigjarige herdenking van de militaire coup in Chili, 
werden de opnamen die Chas Gerretsen daar in september 1973 maakte 
beschreven, gedeeltelijk van een digitaal beeld voorzien en voor gebruik aan 
de media aangeboden. 

De foto’s die Ed van der Elsken in Mexico maakte, zijn gedetailleerd 
beschreven. Tevens is een deel van het archief van Robert de Hartogh 
beschreven die jaren lang het leven van immigranten in Rotterdam 
fotografeerde. Zijn archief zal in de nabije toekomst in beheer van het 
Nederlandse fotomuseum worden gegeven. 

Via www.nederlandsfotomuseum.nl (onder ‘collecties’, inloggen met ‘guest’) 
kan toegang worden verkregen tot de beschreven archieven en 
gedigitaliseerde beelden. 

Beeldresearch en exploitatie 
Beeldresearch werd verricht voor zeer uiteenlopende opdrachtgevers: 
uitgeverijen, dagbladen, tijdschriften, musea etc. Foto’s uit de collectie van het 
Nederlands fotomuseum vonden hun weg naar meer dan 200 afnemers. Zo 
werden grote aantallen foto’s gebruikt voor de monografieën en 
tentoonstellingen over Bernard F. Eilers, Nico Jesse en Bob van Dam. Verder 
werd intensief meegewerkt aan de tentoonstelling en het boek Rare Snuiters 
in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, een boek over het Groothandelsgebouw in 
Rotterdam en een tentoonstelling/boek met foto’s die Cas Oorthuys op de 
Balearen maakte. Foto’s uit de collectie waren te zien in  tentoonstellingen 
over Violette Cornelius en Ed van der Elsken (Noorderlicht, Groningen), 
Brandhaarden (St. Petersburg), Katharina Behrend (Woerden) en De Ramp 
van ‘53 (Middelburg). Ook zijn dit jaar aan particulieren ruim vijftig afdrukken 
op barietpapier verkocht. De Consell Insular d’Eivissa I Formentera (de 
eilandenraad van Ibiza en Formentera) kocht daarnaast een selectie van 174 
barietafdrukken aan die Oorthuys van de Balearen maakte voor een nieuw op 
te bouwen fotoarchief over de geschiedenis van deze eilanden. De Spaanse 
bank ‘La Caixa’ organiseerde een reizende tentoonstelling met foto’s uit 
dezelfde serie en kocht hiervoor ruim tachtig afdrukken aan. Mede hierdoor 
waren de opbrengsten uit exploitatie wederom goed. 
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4. Conservering en Restauratie 

 
• handhaving omzet in opdracht van derden 

• start databank daguerreotypieën 

• voortgang van de restauratie en presentatie van de Ermakov-collectie in Georgië 

 
Ondanks de sombere economische vooruitzichten is de omzet van de 
conserverings- en restauratieactiviteiten in opdracht van derden (musea, 
archieven, bedrijven en particulieren) in vergelijking met het voorgaande jaar 
gehandhaafd. Binnen het museum is in diverse werkgroepen een begin 
gemaakt met het formuleren en protocolleren van de eisen voor optimaal 
museaal werken. Met het George Eastman House in Rochester (VS) en het 
Fotomuseum Antwerpen zijn afspraken gemaakt over samenwerking op het 
gebied van conservering en restauratie. 

Voor het project ‘databank daguerreotypieën’ (dat onderdeel wordt van het 
kenniscentrum) is een eerste ontwerp besproken dat aan het einde van het 
jaar gereed was om ‘gebouwd’ te worden. Onderzoek werd verricht naar 
mogelijk de oudste collectie daguerreotypieën in Nederland. In het volgende 
verslagjaar wordt hierop teruggekomen. 

Twee bezoeken werden gebracht aan het S. Janashia State Museum in Tbilisi 
(Georgië) voor de begeleiding van het beheer, de ontsluiting, restauratie en 
presentatie van het oeuvre van de Georgische fotograaf Dmitri Ermakov 
(1845-1916): in het voorjaar werden verpakkingsmaterialen en 
conserveringsmaterialen verscheept, in het najaar ging het om de begeleiding 
van het invoeren en digitaliseren van alle stereokaarten alsmede het 
beschrijven en digitaliseren van de individuele (albumine)foto’s met beelden 
van Ermakovs verblijf in Trabson en van de Turks-Russische oorlog. 

In het kader van het door de EEG gesubsidieerde project SEPIA organiseerde 
het museum samen met ECPA voor de zesde keer een internationale 
workshop. Hierin stonden de omgang met fotocollecties en het management 
van digitialiseringsprojecten en kwaliteitseisen centraal 
(www.knaw.nl/ecpa/sepia). Deze workshop vond plaats bij de Koninklijke 
Academie voor Wetenschappen. Andere onderwijsactiviteiten werden verricht 
in het George Eastman House in Rochester, voor de Stichting 
Gemeenschappelijke Opleiding in Den Haag, het Studie- en 
Documentatiecentrum voor Fotografie van de Universiteit Leiden en de 
Reinwardt Academie in Amsterdam. 
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5. Algemene Zaken 

 
• bestuurlijke, administratieve en organisatorische samenvoeging vrijwel voltooid 

• afronding en begin implementatie marketingplan 

• voorbereidingen voor de verbouwing van Las Palmas 

 
De bestuurlijke samenvoeging is reeds eind 2002 tot stand gekomen. Het 
nieuwe bestuur van het Nederlands fotomuseum bestond aan het begin van 
het jaar uit: Ronald Vles (voorzitter), Ronald Vecht (penningmeester), Warna 
Oosterbaan, Theo Baart, Nick Surber en Mattie Boom. De heer Vecht nam in 
de loop van het jaar afscheid en werd vervangen door Ben Wentrup. Het 
bestuur kwam vijf keer in vergadering bijeen. 

Een belangrijk deel van de activiteiten was gericht op het administratief en 
organisatorisch samenvoegen van de drie fotoinstellingen (NFI, nfa en NFrA). 
Zo werd met hulp van de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland 
(AWVN) een nieuw arbeidsvoorwaardenbeleid opgesteld en een nieuw 
functiehuis ontworpen, beide geënt op die van de voormalige Rijksmusea 
(VRM). Daarnaast diende ook de administratie opnieuw ingericht te worden. 
Een pensioenregeling is opgesteld bij een nieuwe verzekeraar, waarbij werd 
gekozen voor een middelloonregeling. Deze voor de buitenwereld onzichtbare 
activiteiten zijn essentieel voor het toekomstig functioneren van het museum. 

In samenwerking met een adviseur uit het bedrijfsleven (door bemiddeling van 
de stichting Kunst & Zaken) is een marketingplan opgesteld mede om de 
bezoekersaantallen in de komende jaren te verhogen. Met de implementatie 
van dit marketingplan is een begin gemaakt. Ondanks het tegenvallende 
bezoek aan de Foto Biënnale Rotterdam zijn de bezoekcijfers er flink op 
vooruit gegaan. Het ontwerpen van een nieuwe huisstijl voor het Nederlands 
fotomuseum is op advies van externe deskundigen voorlopig uitgesteld en 
wordt gekoppeld aan de opening van het museum in Las Palmas. 

Er is hard gewerkt aan het scheppen van de financiële en politieke 
randvoorwaarden om de toekomstige huisvesting van het fotomuseum in Las 
Palmas mogelijk te maken. Naast het Nederlands fotomuseum zorgen de 
BeeldFabriek en de zogenaamde Vrije Ruimte voor de culturele invulling van 
het gebouw. De BeeldFabriek is een onderdeel van de SKVR dat cursussen 
en educatieve activiteiten aanbiedt op het gebied van fotografie, video en 
nieuwe media. In de Vrije Ruimte worden tentoonstellingen, biënnales, 
kunstbeurzen, kleinschalige theaterproducties etc. georganiseerd. Het 
Nederlands fotomuseum, de BeeldFabriek en de Vrije Ruimte zorgen voor een 
gevarieerd cultureel aanbod in een van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat 
levendig gebouw.  

In juli nam de gemeenteraad van Rotterdam het besluit om de inrichting van 
het Nederlands fotomuseum in Las Palmas financieel te ondersteunen. Aan 
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het einde van het jaar kon begonnen worden met het formuleren van de 
Programma’s van Eisen voor de drie genoemde culturele instellingen als 
voorbereiding op de verbouwing van Las Palmas. 
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Bijlagen van het jaarverslag Nederlands fotomuseum 2003 

 
Subsidiënten & Sponsors 

 

Het Nederlands fotomuseum heeft financiële steun ontvangen van de 
volgende overheden, fondsen en sponsors 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Gemeente Rotterdam 
Prins Bernhard Cultuurfonds Wertheimer Fonds 
Mondriaan Stichting 
Koninklijke Bibliotheek (Het Geheugen van Nederland) 
Ministerie van Buitenlandse Zaken (HGIS) 
Stichting VSB Fonds 
Provincie Zuid Holland 
Scholingsfonds voor Kunst en Cultuur 
Netwerk CS 
Association Française d’Action Artistique 
Istituto Italiano di Cultura 
Vlaamse Gemeenschap 
BonAppetit 
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1. Presentaties 

Tentoonstellingen 
 

Korte omschrijving tentoonstellingen 

De Ramp van ‘53 door het oog van de media  
19 januari t/m 9 maart  
Grote zaal 
Een tentoonstelling waarin de berichtgeving over de watersnoodramp van 
1953 in kaart is gebracht en met behulp van een interactieve multimediale 
presentatietechniek (Engraph) wordt getoond, van foto’s tot radioverslagen en 
van polygoonjournaals tot familie-albums en persoonlijke ervaringen. Het 
fotoboek De Ramp neemt een belangrijke plaats in. 
 
Foto Biënnale Rotterdam: Experience 
14 maart t/m 21 april  
Grote zaal/Las Palmas/div. instellingen in Rotterdam 
Een grote manifestatie met tentoonstellingen, debatten, symposium, 
educatieve projecten, publicaties en bijeenkomsten rond het thema van de 
overgemedialiseerde samenleving (zie onder voor uitgebreid overzicht). 
 
Anders Petersen: Ich Dich lieben, Du mich Auch?   
27 april t/m 15 juni 
Grote zaal 
Overzicht van deze invloedrijke maar in ons land nog relatief onbekende 
fotograaf en auteur van het boek Café Lehmitz.  
 
Vrrooom!Vrrooom!  
22 juni t/m 7 september 
Grote zaal 
Op uitnodiging van het fotomuseum maakte fotograaf en schrijver Hans 
Aarsman een tentoonstelling en boek over de auto(cultuur). 
 
Koos Breukel: My Generation  
13 september t/m 16 november 
Grote zaal  
Portretfotograaf Koos Breukel toonde in deze expositie een overzicht van de 
groot-formaat zwart-wit portretten die hij de afgelopen jaren maakte van 
personen uit zijn eigen generatie.  
 
Federico Patellani: De mooiste dat ben jij!  
22 november t/m 15 februari 2004 
Grote zaal 
De Italiaanse fotojournalist Patellani fotografeerde Miss-Italië verkiezingen en 
de scene van regisseurs en (aankomende) filmsterren rond Cinecittà in het na-
oologse Italië. Een overzicht van zijn foto’s uit deze periode.  
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Multiplicity: Solid Sea 
19 januari t/m 9 maart 
Kleine zaal 
Een groep architecten, kunstenaars, filmers en fotografen maakte een 
documentaire videoinstallatie over een gezonken schip met vluchtelingen nabij 
Sicilië. Deze presentaie sluit aan het bij IFFR. 
 
Siebe Swart: Panorama Nederland 
27 april – 24 juni 
Kleine zaal 
Een ‘momentopname’ van Swarts langlopende project Panorama Nederland 
(1997-2007) waarin door midel van ‘herfotografie’ de veranderingen van het 
Nederlandse landschap worden gedocumenteerd. Sloot aan bij de 1ste 
Architectuurbiënnale over mobiliteit. 
 
Wielerfoto’s van Cor Vos  
28 juni t/m  31 augustus 
Kleine zaal 
Een bescheiden overzicht van deze fotograaf die dé specialist in Nederland is 
op het gebied van de wielrennerij.  
 
Foto’s van Nico Jesse  
6 september t/m 16 november 
Kleine zaal 
Naar aanleiding van het verschijnen van zijn monografie een bescheiden 
keuze uit de eigen collectie van de fotograaf van het beroemde Vrouwen van 
Parijs.  
 
De wereld volgens Bob van Dam  
22 november t/m 18 januari 2004 
Kleine zaal 
Naar aanleiding van het verschijnen van een monografie samengesteld door 
Fran van der Hoeven een overzicht van zijn werk uit de jaren ‘60 en ‘70. 

 
 
 

Foto Biënnale Rotterdam V 

 Tentoonstellingen 

Gastsamensteller Bas Vroege (Paradox) en Frits Gierstberg (Nederlands 
fotomuseum) selecteerden de volgende fotografen/kunstenaars/architecten en 
projecten voor de hoofdtentoonstelling: Chantal Akerman, Herman 
Asselberghs_Els Opsomer_Rony Vissers, Big Brother, Bacardi video, Claude 
Closky, Rineke Dijkstra, do /KesselsKramer, Andreas Gursky, Alfredo Jaar, 
FAT (Sam Jacob), Gerald Van Der Kaap, Osamu Kanemura, Tara Karpinski, 
Bruce Mau Design, Geert Mul, Stefan Römer, Joachim Schmid, Thomas 
Struth, Francis Summers, Markus Weisbeck, MVRDV, Verify, Vodafone 
campagne, Radarbeeld Bijlmercrash (Locatie: Las Palmas en Nederlands 
fotomuseum) 
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Thematisch aansluitende tentoonstellingen waren 
David Claerbout (Museum Boijmans Van Beuningen), Reality machines 
(samenstelling Linda Vlassenrood, Nederlands Architectuur Instituut), 
Slow/Down, Dirk Braekman,  Peter Tscherkassky en Anders Thorén 
(samenstelling Martijn Verhoeven, MK Galerie), Ralph Kämena, Sliding 
(TENT.), Laurent Moriceau, Les Perméables (Alliance Française), Boring, 
boring, boring (samenstelling Flos Wildschut, galerie Ron Mandos), Spielhalle 
(mama) 

Daarnaast waren er uiteenlopende fototentoonstellingen in musea en galeries 
in de stad (Voor een lijst van de overige tentoonstellingen en de bijbehorende 
locaties zie het programmaboekje). 

Opdrachten 

Teneinde de realisatie van enkele op het thema toegespitste werken mogelijk 
te maken, heeft de organisatie van de FBR aan twee kunstenaars - Joachim 
Schmid (D) en Geert Mul (NL) - een opdracht verstrekt die met financiële steun 
van de Mondriaan Stichting tot stand kwamen.  

Publicaties 

Het gepubliceerde boek EXPERIENCE is nadrukkelijk geen catalogus maar 
moet gezien worden als een zelfstandige publicatie die de gesignaleerde 
problematiek op een prikkelende manier aan de orde stelt in een aantal 
essay’s en aan de hand van beeld. Auteurs zijn de samenstellers Frits 
Gierstberg en Bas Vroege, Francisco van Jole, Timothy Druckrey, Arjen 
Mulder, Jennifer Cypher en Eric Higgs. Uitgever: NAi Uitgevers i.s.m. het 
Nederlands fotomuseum 

Curators’meeting 

Internationale curators’ meeting in Hotel New York.  

Symposium 

In een internationaal symposium i.s.m. de afdeling Studium Generale van de 
Erasmus Universiteit werden door sprekers uit binnen- en buitenland 
uiteenlopende deelaspecten van het thema behandeld. Sprekers waren Frits 
Gierstberg en Bas Vroege, Albert Boswijk, Stefan Römer, Timothy Druckrey, 
Stacey Spiegel, Wouter Vanstiphout. 

Debatten 

In het kader van het ‘experience’-thema van de Foto Biennale Rotterdam 
vonden er op twee vrijdagavonden debatten plaats in het auditorium van 
TENT. 
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Diversiteitsproject 

In het kader van de FBR werd een ‘diversiteitsproject’ opgezet waarbij leden 
van georganiseerde groepen in de stad (verenigingen, sportclubs, hobbyclubs, 
cursussen ed.) van vooral allochtone afkomst werden uitgenodigd om tegen 
een zeer laag tarief (1 € p.p.) de Experience-tentoonstelling te bezoeken. Het 
diversiteitsproject werd gesteund door Netwerk CS. 

Bezoekersaantallen tentoonstellingen 
 

 Tentoonstelling Aantallen bezoekers 
 De Ramp van ‘53   8.691 
 Foto Biënnale Rotterdam V 10.624 
 Ich Dich lieben, Du mich Auch   2.228 
 Vrrooom! Vrrooom!   2.658 
 My Generation   4.389 
 De Mooiste dat ben jij   2.815 
 Diverse projecten   1.267 
  
 Totaal 33.138 

 

Aantal persreacties tentoonstellingen  
 

De Ramp van ‘53 100 
Foto Biënnale Rotterdam V   42 
Ich Dich lieben, Du mich Auch   57 
Panorama Nederland   34 
Vrrooom! Vrrooom! 101 
Cor Vos   78 
Nico Jesse   61 
My Generation   27 
De wereld volgens Bob van Dam   47 
De mooiste dat ben jij   69 
  
Totaal 616 

 
 

Tentoonstellingen van het Nederlands fotomuseum op andere locaties 
 

Filmlounge  Films van Nederlandse fotografen: filmtheaters in 
Amsterdam, Breda, Den Haag, Deventer, Eindhoven, 
Nijmegen en Tilburg 

Violette Cornelius Fotofestival Noorderlicht, Groningen 
Ed van der Elsken Fotofestival Noorderlicht, Groningen 
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Katharina Behrend Woerden 
Cas Oorthuys Breda Photo 2003 
Cas Oorthuys Balearen 
Koos Breukel Pori (Finland) 
Nabeelden Heerlen 
Brandhaarden St. Petersburg 
De Ramp van ’53 Zeeuws Museum, Middelburg 
Crossing the Line Wenen, Praag en Sofia 

 
Naar schatting hebben ruim 40.000 bezoekers deze tentoonstellingen bezocht. 
 

Educatie 

Ontwikkeling van educatieve projecten 

José Krijnen (rondleider Nederlands fotomuseum) Kunstkijken 2003 
Roos Hutte (stagiaire CMV Hogeschool InHolland),  
Jan Stomp, Naomi Boas  CKV 1 Beeld/Taal 
Rinske Hordijk (Hal 4), Ralph Kämena (fotograaf), 
Naomi Boas Dpart +   
Anouk Gielen (SKVR), Naomi Boas  Verbeeld Je  
 Generation 
Esther van Hemert (Nationale Jeugdraad),  
Naomi Boas  Picture it 
Anouk Gielen (SKVR), Naomi Boas Lookalike ‘De 

Mooiste…’ 
 

Bezoekers educatieve activiteiten 
 

Activiteit bezoekers aantal 
   
Rondleidingen De Ramp/Solid Sea 129 8 
Gratis Rondleidingen De Ramp/Solid Sea (zondagen) 680 32 
Rondleidingen FBR 201 15 
Kunstkijken 2003 178 18 
Rondleidingen Diversiteitsproject 90 9 
Bezoek halpresentatie Diversiteitsproject (gratis) 20 - 
Fotogroepdagen FBR 129 7 
Rondleidingen Ich Dich Lieben + Panorama Nederland 50 5 
RondLezing Anders Petersen 40 1 
RondLezing Siebe Swart 20 1 
NER bezoek 10 1 
Rondleidingen Vrrooom Vrroom + Cor Vos 39 2 
Lezing Hans Aarsman 67 1 
Lezing Fotografie in de tijd van Van Gogh (Naomi Boas) 16  1 
Kinderproject Kids Talents (kinderen fotograferen in hal) 30 2 
Rondleidingen Koos Breukel/Nico Jesse 173 7 
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Rondleidingen Koos Breukel (Witte de Withfestival) 40 8 
Rondlezing Koos Breukel 35 1 
Kinderportretstudio (Witte de Withfestival) 34 2 
Digital Playground 2003 127 13 
Amateurfotografen en PR 12 1 
Verbeeld Je Generation (cultuurtrajectproject) 233 16 
Symposium The Past in the Present 20 1 
Rondleidingen Patellani + Bob van Dam 112 6 
Lookalike de mooiste 2003 (cultuurtrajectproject) 153 12 
Lezing Emma Kirchner (Petra Nooteboom) 15 1 
PABO project 15 1 
Lezing over Bob van Dam (Fran van der Hoeven) 20 1 
Rondleidingen collectie (academiedagen) 4   
Rondleidingen collectie (tijdens WdW) 40 8 
Rondleidingen bibliotheek (academiedagen) 4  
Rondleidingen bibliotheek (anders) 2  
Rondleidingen restauratie & collectie (Academiedagen)  2 
Academiedagen 2003  4 
Introductiedagen In Holland (niet geregistreerd) 400 2 
Workshop CKV1 Beeld/Taal (incl rondleiding) 64 4 
   

 Totaal    3192 193 

 
Informatie 
Bibliotheek 

De bibliotheek werd uitgebreid met 1.081 boeken. Het aantal boeken in de 
bibliotheek bedraagt 12.495.  

De bibliotheek-catalogus is uitgebreid met een beschrijving van 1.540 items. 
De catalogus bevat 14.204 items. De catalogus is op het internet te 
raadplegen (www.nederlandsfotomuseum.nl). Van 7.769 fotografen is een 
documentatiemap aanwezig, 351 meer dan in 2002.  

 
Web statistieken Nederlands fotomuseum 

 Website Nederlands fotomuseum Hits Visits 
 Algemeen bezoek website 1.339.523 72.796 
 Bibliotheek    191.274      760 
   
 Totaal 1.530.747 73.556 
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Publicaties 
Hans Aarsman:  Vrrooom! Vrrooom!   NAi-Uitgevers 
Anders Petersen: Ich dich lieben Du mich auch? Schaden.com 
Bob van Dam  De Wereld volgens Bob van Dam De Verbeelding 
FBR Experience  The Media Rat Race   NAi-Uitgevers 
Nico Jesse  monografie    Focus Publishing 
Cas Oorthuys  La Fotografías de blanco y negro  
Cas Oorthuys  Un retrato en blanco y negro 
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2. Collecties 

Kwartaalbrief 
Twee kwartaalbrieven verschenen, waarin fotografen, erfgenamen van 
fotografen en andere betrokkenen bij de collectie van het Nederlands 
fotomuseum op de hoogte werden gehouden van werkzaamheden, 
tentoonstellingen, publicaties e.a. activiteiten. 

Het geheugen van Nederland 

Medewerkers Het Geheugen van Nederland 

Naomi Boas:      voorbereiding ontwikkeling 
onderwijsapplicatie 
Martijn van den Broek: projectleider, begeleiding 

digitalisering  
Loes van Harrevelt:  voorbereiding en begeleiding 

project, ontwikkeling 
onderwijsapplicatie, tekst 
schrijven 

Stefanie de Vries:     registratie 
Nathalie Minten en Henriette Verdonk:  restauratie en conservering 
Hans Bol:      leiding scannen 
 

Tijdelijke medewerkers 

Peter de Baar:      scan operator 
Jelle Beijer:      scan operator 
Liesbeth Mantel:      registrator 
Rosalie Monod de Froideville:    scan operator 
Loek Reijers:     registrator 

 
 

Aanwinsten 

Adviescommissie collecties 
 
Jannes Linders (fotograaf) 
Mattie Boom (conservator fotografie Rijksmuseum Amsterdam) 
Ingeborg Leijerzapf (conservator Studie- en Documentatiecentrum voor 
Fotografie, Universiteit Leiden) 
Hripisimé Visser (conservator fotografie Stedelijk Museum, Amsterdam) 

 
Lijst archieven Nederlands fotomuseum 

Freek Aal (1923) 
Oscar van Alphen (1923) 
Katharina Eleonore Behrend 
(1888-1973) 

Herbert Behrens (1931) 
Lood van Bennekom (1905-
1978) 
Hans de Boer (1927-1989) 
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Jan den Boestert (1910-1992) 
Diana Blok (1952) en Marlo 
Broekmans (1953) 
Charles Breijer (1914) 
Norbert Buchsbaum (1925-
1998) 
Adolphe Burdet (1860-1940) 
Bert Buurman (1915-1998) 
Paul Citroen (1896-1983) 
Violette Cornelius (1919-1998) 
Bob van Dam / Combipress 
(1928-2002) 
Cobie Douma (1914-2001) 
Adriaan Dronkert (1914-2002) 
Bernard Eilers (1878-1951) 
Wally Elenbaas (1912) 
Ed van der Elsken (1925-1990) 
John Fernhout (1913-1987) 
Adriaan Friesendorp (1875-
1936) 
Cor Geljon (1928) 
Chas Gerretsen (1943) 
Cok de Graaff (1904-1988) 
Bert Haanstra (1916-1997) 
Kees Hana (1910-1975) 
Paul Hartland (1910-1991) 
W.F. van Heemskerck Düker 
(1910-1988) 
Fons Hellebrekers (1901-1994) 
Lex de Herder (1927-2000) 
Dirk de Herder (1914-2003) 
Henk van der Horst (1912-
1942) 
Leo Hübscher (1903-1992)  
Menno Huizinga (1907-1947) 
Peter Hunter (1913) 
Nico Jesse (1911-1976) 
Eddy de Jongh (1920-2002) 
Paul Julien (1901-2001) 
Jan Kamman (1898-1983) 
Ata Kando (1913) 
Jan van Keulen (1913-1994) 
Gerrit Kiljan (1891-1968)  
Aart Klein (1909-2001) 

F.P.J. Kooijmans (1907-1997) 
Boris Kowadlo (1911-1959) 
Esther Kroon (1966-1992) 
Dolf Kruger (1923) 
Egbert Kunst (1921-1998) 
Frits Lamberts (1920) 
Manuel van Loggem (1916-1998)  
Lucebert (1924-1994) 
Werner Mantz (1901-1983) 
Peter Martens (1937-1992) 
Wies Meertens (1915-1991) 
Victor Meeussen (1911-1986) 
Marius Meijboom (1911-1998)  
Cees van der Meulen (1921-1990) 
Corrie Meyer-Kattenburg (1910-
1995) 
Kees Molkenboer (1907-1987) 
Nico Naeff (1918-1988) 
Wim Noordhoek (1916-1995) 
Jaap d’Oliveira (1908-1978) 
Cas Oorthuys (1908-1975) 
Hans Pelgrom (1939-1980) 
Nol Pepermans (1920) 
Frits J. Rotgans (1912-1978) 
Paul Schuitema (1897-1973)  
Hans Sibbelee (1915-2003) 
Hans Spies (1905-1973) 
Alfred van Sprang (1917-1960) 
Paul Louis Steenhuizen (1870-1940) 
Wim K. Steffen (1907-1998) 
Jan Pieter Strijbos (1891-1983) 
Richard Tepe (1864-1952) 
Maria Toby (1936-1984) 
Louise van der Veen (1909-1997) 
Olof Veltman (1925-1978) 
Claar Verdenius-Pronk (1915-1996) 
Jan Vrijhof (1907-1986) 
Sam Waagenaar (1908-1997) 
Lies Wiegman (1927) 
Ed van Wijk (1917-1992) 
Meinard Woldringh (1915-1968)  
Hans Wolf (1909-1992) 
Steef Zoetmulder (1911) 
Piet Zwart (1885-1977)
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Overige (deel)collecties 

Julius Guggenheimer, J.J. Hansma, Jacob Heimans, Ary W.G. Koppejan, 
familie De Kijzer, Jan Kann, W.F. Leijns, Willem van Malsen, J.R. Mandos, F.J. 
Nusink, Cas van Os, Leen van Oudgaarden, Hans Poley, Henk Tromp, familie 
Tutein Nolthenius, Carel de Vogel 

 
Van de volgende fotografen verwacht het Nederlands fotomuseum de 
archieven in beheer te krijgen 

Kors van Bennekom (1933) 
Martien Coppens (1908-1986) 
Robert de Hartogh (1942) 
Hans Katan (1924)  
Emiel van Moerkerken (1916-1995) 
Nick Morelis (1913) 
Eddy Posthuma de Boer (1931) 
Ralph Prins (1926) 
Dolf Toussaint (1924) 

 
Registratie 

Werkzaamheden aan afzonderlijke collecties 
Charles Breijer (subsite 2, 3): registratie en digitalisering 1593 negatieven 
Violette Cornelius (subsite 3): registratie en digitalisering 90 negatieven 
Cobie Douma (subsite 3): registratie en digitalisering 335 negatieven en 106 
albumbladen 
Ed van der Elsken (subsite 1): registratie en digitalisering 355 negatieven 
Chas Gerretsen: registratie 377 inventarisnummers (negatieven en dia’s) 
Bert Haanstra (subsite 3): registratie en digitalisering 25 negatieven en 54 
afdrukken 
Lex de Herder (subsite 2): registratie en digitalisering 651 negatieven en 174 
albumbladen 
Menno Huizinga (subsite 3): registratie en digitalisering 779 negatieven 
Cees Jongkind (subsite 3): registratie en digitalisering 162 negatieven 
Aart Klein (subsite 1,4): registratie en digitalisering 2875 negatieven 
Ary Koppejan (subsite 3): registratie en digitalisering 61 negatieven 
Boris Kowadlo (subsite 3): registratie en digitalisering 57 afdrukken 
Dolf Kruger (subsite 1): registratie en digitalisering 530 negatieven 
Frits Lamberts (subsite 3): registratie en digitalisering 386 negatieven 
W.F. Leijns (subsite 3): registratie en digitalisering 195 negatieven 
Kees Molkenboer (subsite 1): registratie en digitalisering 251 negatieven  
Cas Oorthuys (subsite 1, 2, 3): registratie en digitalisering 4121 negatieven 
H. Poley (subsite 3): registratie en digitalisering 29 negatieven 
Hans Sibbelee (subsite 3): registratie en digitalisering 134 negatieven 
J.P. Strijbos: registratie 8392 negatieven 
Ed van Wijk (subsite 1,3): registratie en digitalisering 638 negatieven 
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Beeldresearch en exploitatie 

aantal media waarin foto’s uit de collectie zijn gepubliceerd 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Boeken 66 
 Tijdschriften 49 
 Kranten 41 
 Tentoonstellingen 21 
 Catalogi 9 
 Brochures 9 
 Cd-rom/DVD 3 
 Televisieprogramma 1 
 Film/documentaire 1 
 Internetsite 1 
 Poster 1 
 Prentbriefkaart 1 
  
 Totaal 202 
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3. Algemene Zaken 

Samenwerkingspartners 

Koninklijke Bibliotheek: Het 
Geheugen van Nederland 
Nederlands Instituut voor 
Oorlogsdocumentatie (NIOD) 
Internationaal Film Festival 
Rotterdam 
Fotomuseum Winterthur (CH) 
Pori Art Museum (Fin) 
Bildmuseet, Umea (S) 
Bergen Art Museum (N) 
The Baltic, Newcastle (UK) 
NRC Handelsblad 
Nederlands Filmmuseum 
Architectuurbiënnale 
NAi Uitgevers 
KesselsKramer 
Stichting Paradox 
ZEE, Rotterdam 
Zeeuws Museum Middelburg 
Istituto Italiano di Cultura 
Endemol, Aalsmeer 
V2_Organisatie 
FAT 
Artmiks 
Rotterdams Dagblad 
Studium Generale, Erasmus 
Universiteit Rotterdam 
Lenneke Büler/Frank den 
Oudsten 
Christelijk College Henegouwen 
Rotterdam 
Federatie Kunstuitleen (FKU), 
Den Haag 
Foto Klein Rotterdam 
Hal 4/Digital Playground 
Hogeschool InHolland 
Rotterdam  
NAi 
Nationale Jeugdraad 
Natuurmuseum Rotterdam  
Rotterdams Educatie Netwerk 
(REN) 
Stichting Kunstzinnige Vorming 
Rotterdam (SKVR) 
SKVR BeeldFabriek 

SKVR ZAPR, website voor vmbo 
Stichting Beeldende Amateurkunst 
(SBA) 
Stichting Kunst en Openbare Ruimte 
(SKOR) 
St Joost Academie, Breda 
TENT. Rotterdam  
Willem de Kooningacademie 
Rotterdam 
Wereld van Witte de With 
Witte de With Centrum voor 
Hedendaagse Kunst, Rotterdam 



Personeel Nederlands fotomuseum 

 

Naam Functie fte sinds 
Ruud Visschedijk directeur 100%  
Joke Kerkhoven financiele adm. 70%  

Boudewijn Ridder 
managment  
ICT & kenniscentrum 80% sinds okt 

Jan Stomp  adm.medewerker 40% sinds maart 
Csaba Balint balie medewerker 80% t/m maart 
Gabby de Man balie medewerker 80% sinds mei 
Mary Moore balie medewerker 90%  
Chris Stahl balie medewerker 70%  
Margreet Bergmeijer oproep baliemedewerker   
Hansje van Halem oproep baliemedewerker   
Annelies Goedhart oproep baliemedewerker  sinds maart 
Nadja Hanke oproep baliemedewerker  sinds maart 
Dagmar Veenstra oproep baliemedewerker  sinds maart 
Valentijn Webbers oproep baliemedewerker   
Femke IJsinga medewerker PR/Marketing 80%  
Pieter Lagerwerf assistent PR/Marketing 80%  
Sjouke Noordenbos vrijwilliger 20%  
Solange de Boer stagiaire   
Naomi Boas educatief medewerker 80%  
Hester Blankesteijn rondleider   
Sjef van Duin rondleider   
Anouk Gielen rondleider   
Lela Goedhart rondleider   
Eric Schilt rondleider   
Roos Hutten stagiaire   
Frits Gierstberg hoofd tentoonstellingen 100%  
Mira Matic assistent tentoonstellingen 80%  
Claudia Kussel assistent tentoonstellingen 80%  
Hans Verschoor technisch medewerker 80%  
Thelma Ferreira coördinator FBR 100%  
Renate Schepen communicatie FBR 100%  
Kim Bouvy stagiaire FBR   
Hans Zonnevijlle bibliothecaris 100%  
Jan Stomp assistent bibliothecaris 20%  
Jan Stomp vrijwilliger 20% t/m mei 
Harald Schaftenaar vrijwilliger 20%  

Hans de Herder 
hoofd Conservering & 
Restauratie 100%  

Herman Maes restaurator 80%  
Nathalie Minten assistent restaurator   
Henriette Verdonk restaurator 80%  
Flip Bool hoofd collecties 100%  
Martijn van den Broek collectie exploitatie 80%  
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Loes van Harrevelt collectie beheer 80%  
Elvia Hazel registratie 80%  
Eelco Loode registratie 60%  
Carolien Provaas assistent exploitatie 80%  
Stefanie de Vries registratie 50%  
Hans Bol fototechniek variabel  
 

Nevenfuncties 

Ruud visschedijk 
Bestuurslid Stichting Nederlands Fonds voor de Film 
Bestuurslid Stichting Cinema Zuid 
Bestuurslid Stichting Shadowfestival 
Jurylid Fotoprijs Fonds Slachtofferhulp 
Bestuurslid Stichting Photoq 
Adviescommissie Vereniging Geschiedenis Beeld en Geluid 
  
Flip Bool 
Bestuurslid Stichting City Thoughts, Amsterdam 
Bestuurslid Stichting Fragment Foto, Amsterdam 
Bestuurslid Stichting Hollands Negatief, Den Haag 
Bestuurslid Stichting Uitgeverij Duo/Duo, Rotterdam 
Bestuurslid Stichting Meld Geweld 
Comité van aanbeveling Fotofestival Naarden 
Lid Commissie Wet Behoud Cultuurbezit 
Lid Commissie Visueel Rotterdamse Kunststichting 
Redacteur reeks Monografieën van Nederlandse fotografen Prins Bernhard 
Cultuurfonds/Focus Publishing, Amsterdam 
Redacteur van het boek Geschiedenis van de Nederlandse fotografie 

 
Hans de Herder 
Bestuurslid van de Stichting Fotoconservering 
Bestuurslid Stichting Kavkaz 
Bestuurslid IIC Nederland 
Voorzitter Milton Guran Fundatie 
Voorzitter Stichting Nederlands Fotorestauratie Atelier 
Bestuurslid Stichting Amsterdams Centrum voor Fotografie 
 
Frits Gierstberg 
Redacteur reeks Monografieën van Nederlandse fotografen Prins Bernhard 
Cultuurfonds/Focus Publishing Amsterdam 
Jurylid City Bank Photography Prize 
External Advisor Dublin Institute of Technology, Dublin 
Adviseur voor fotografie, EU-Japan Fest Japan Committee, Tokio 
Lid adviescommissie aankopen FotoMuseum Antwerpen 
Redacteur van het boek Geschiedenis van de Nederlandse fotografie 
 
Naomi Boas 
Jurylid Kodak Professional Portrait Award 2003 


