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 ‘Opschudding op zaal. Wat waren de beste tentoonstellingen van het jaar?’, vroeg De Volkskrant zich tegen 
het einde van 2013 af. ‘… Frisse één-tweetjes en haasje-overs met andere kunstvormen, waarbij wordt gemikt 
op een zo breed mogelijk publiek’, zo vervolgde verslaggever Merel Bem over de tentoonstelling WIT, die 
tot één van die toppers behoorde. Natuurlijk een fantastisch compliment voor het museum en samensteller 
Anne van der Zwaag, die zo’n frisse aanpak juist voor ogen hadden. Eerder dat jaar waren al de aangrijpende 
installatie The Sound of Silence van Alfredo Jaar en Robert Doisneau | Meesterlijk straatfotograaf te zien 
geweest, alsmede de baanbrekende installatie van fotograaf Kadir van Lohuizen Via PanAm. Vernieuwing en 
aandacht voor de internationale canon gingen daarbij hand in hand. De tentoonstelling De Donkere Kamer 
sleepte en passant zijn derde onderscheiding in de wacht. Deze keer was dat de prestigieuze ‘International 
Design & Communication Award‘, die uitgereikt werd aan de beste vernieuwende projecten in musea op het 
gebied van communicatie, ontwerp en branding-strategie.
Goed nieuws was ook dat de collectie werd verrijkt met een paar mooie aanwinsten en schenkingen, zoals 
de 7.000 exemplaren tellende verzameling Nederlandse fotoboeken van Jan Wingender en de ruim 700 
afdrukken van Aart Klein en alle winnende werken van de Capi-Lux Alblas Prijs.
Met veel elan is afgelopen jaar de basis gelegd voor een solide kring van vrienden en ambassadeurs, die het 
museum zowel moreel als financieel steunt. In het werven van vrienden ging het museum ver: een team van 
twee medewerkers deed met dat doel mee aan de Scandinavian Road Trip, een autotoertocht van 7.000 
km naar het noorden van Scandinavië. Na zes weken hadden zich meer dan 100 vrienden aangemeld. Om 
de omzet te verhogen heeft de samenwerking met de HEMA een nieuwe impuls gekregen en worden foto’s 
verkocht door De Bijenkorf in Rotterdam en fotopersbureau Hollandse Hoogte.

Het museum presenteerde met succes twee nieuwe activiteiten, de één vooral op verdieping gericht, de ander 
meer op de actualiteit: Fotogasten en De Donkere Kamer. Verheugend was ook dat de samenwerking met de 
SKVR al meteen zijn vruchten afwierp, doordat scholen in het primair en voortgezet onderwijs de weg naar 
het museum wisten te vinden. De bezoekersaantallen namen mede hierdoor met 8% toe van 65.340 in 2012 
naar 69.314 in 2013.
Al met al heeft het Nederlands Fotomuseum na een jaar van krimp als gevolg van stevige bezuinigingen 
in 2013 met een nieuw elan de draad weer opgepakt. Dat heeft er weliswaar nog niet toe geleid dat de 
bibliotheek weer helemaal open is en het budget om aankopen voor de collectie te doen weer in ere is 
hersteld, maar het museum is op de goede weg. In dit jaarverslag kunt u uitgebreid lezen op welke manieren 
het museum heeft bijgedragen aan de verbetering van het fotografieklimaat in Nederland.

Ruud Visschedijk
Directeur Nederlands Fotomuseum
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Al sinds 2003 ontvangt het museum uit het Wertheimer Fonds jaarlijks een financiële bijdrage die bedoeld 
is ‘de Nederlandse fotografie te bevorderen, in het bijzonder door financieel bij te dragen aan de oprichting 
en instandhouding van een Nederlands fotomuseum, waarin zowel de professionele als de amateuristische 
beoefening der fotografie tot hun recht komen’. Het bestuur van de Wertheimer Stichting (dat als Fonds op 
Naam valt onder het Prins Bernhard Cultuurfonds) heeft bij de besteding van deze gelden vier speerpunten 
geformuleerd: aandacht voor de amateurfotografie, de platformfunctie, onderzoek en het aanleggen van een 
museale fotocollectie.
Het museum voegde in 2013 het archief van amateurfotograaf Mia Strengholt (1926-2009) en de 
vakantiealbums van haar ouders aan zijn collectie toe. Voor de vijfde achtereenvolgende keer vond in het 
museum voor een uitverkochte zaal de openbare jurering plaats van het werk van vrijetijdsfotografen die een 
gooi deden naar het in deze kringen hoogst haalbare predicaat, namelijk dat van de Bonds Meester Klasse 
(BMK). Met de Fotobond is een discussie gestart over de vraag hoe het museum in zijn activiteiten voor 
vrijetijdsfotografen beter kan aansluiten bij de behoeften die in de bond leven. Verwacht wordt dat deze 
discussie medio 2104 wordt afgerond. 
De nieuwe talkshow De Donkere Kamer Rotterdam die sinds het najaar wordt gepresenteerd in navolging 
van de succesvolle formule in het Amsterdamse Pakhuis De Zwijger is een doorslaand succes. Het is een 
sprankelende ontmoetingsavond voor fotografen en aanverwante creatieven met tal van gasten uit de wereld 
van de fotografie en onderwerpen uit de actualiteit. In 2014 zullen drie van dergelijke avonden plaatsvinden.
De functie van platform vervult het museum ook in het geven van adviezen aan personen en instellingen over 
restauraties, tentoonstellingen, fotoboeken en beheer en behoud van fotocollecties.
Vlak voor Paris Photo organiseerde het museum samen met Le Bal (Parijs) en Le Musée de l’Elysée 
(Lausanne) een internationale curators’ meeting waar 30 foto-instellingen aan deelnamen. 
Over de aankopen die het afgelopen jaar zijn gedaan in het kader van de museale fotocollectie wordt 
verwezen naar het hoofdstuk Collecties.

In 2011 heeft de Wertheimer Stichting het museum een extra bijdrage toegezegd van maar liefst 
€ 600.000. Met deze bijdrage wil het Nederlands Fotomuseum zich de komende jaren versterken als hét 
nationale museum van de fotografie. Anne van der Zwaag werd als intendant aangetrokken, die met het 
museum vernieuwende en maatschappelijk en artistiek relevante projecten ontwikkelt en realiseert met als 
overkoepelend thema ZWART/WIT. In 2012 presenteerde het museum de indrukwekkende zaal vullende 
installatie Chance van de Franse, internationaal befaamde kunstenaar Christian Boltanski. Afgelopen 
jaar stond de installatie The Sound of Silence van Alfredo Jaar op het programma en in het najaar de grote, 
interdisciplinaire tentoonstelling WIT (zie het hoofdstuk 4.1. Tentoonstellingen).

Zeven jaar is het Nederlands Fotomuseum nu beneficiënt van de BankGiro Loterij, de belangrijkste 
cultuurloterij van Nederland. De BankGiro Loterij steunt met de helft van haar opbrengst een groot aantal 
culturele instellingen. Meer dan ooit is de steun van de BankGiro Loterij nodig. Deze stelt ons namelijk 
in staat de collectie met mooie aankopen uit te breiden en aan het publiek te presenteren. Het museum 
ontving het afgelopen jaar wederom € 200.000 om fotoprojecten te verwerven en het collectiebeleid te 
ondersteunen. Met deze bijdrage en financiële ondersteuning van het Mondriaan Fonds kon het museum 
de indrukwekkende collectie Nederlandse fotoboeken van verzamelaar Jan Wingender verwerven en het 
fotoproject > Play van de Rotterdamse fotograaf Carel van Hees.
Een deel van de bijdrage werd geïnvesteerd in de uitbreiding en het onderhoud van de semipermanente 
collectieopstelling De Donkere Kamer.

Onder het motto ‘Kijk, Mijn Familie’ vond van 20 t/m 29 september Fotoweek plaats. Op initiatief van Foam 
en het Nederlands Fotomuseum stond Nederland tien dagen lang in het teken van fotografie. Samen met 
fotografen (professionals en amateurs), fotoclubs, musea, fotowinkels, bibliotheken en boekhandels werden 
meer dan 220 activiteiten in het hele land georganiseerd. Op ruim 40 locaties werden mobiele fotostudio’s 
opgebouwd waarin het publiek zich kon laten fotograferen door een professionele fotograaf. Ruim 16.000 
mensen bezochten de fotostudio’s. Dat leverde meer dan 5.000 familieportretten op. Marloes Krijnen, 
directeur Foam en bestuurslid Fotoweek: ‘Uit de vele reacties die we hebben gekregen blijkt dat Fotoweek 
alles in zich heeft om uit te groeien tot een jaarlijks terugkerend evenement. De eerste editie is groots 
neergezet en Fotoweek is nu al niet meer weg te denken’. Fotoweek werd genereus ondersteund door de 
BankGiro Loterij en gesponsord door onder meer HEMA en Calumet.
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ALFREdo JAAR | thE Sound oF SiLEncE | 19.JAn_24.FEb.
The Sound of Silence is de titel van de installatie die de Chileense beeldend kunstenaar Alfredo Jaar 
presenteerde in het kader van het door het Wertheimer Fonds ondersteunde ZWART/WIT programma. 
The Sound of Silence stelt de omstreden relatie van de fotografie met het afbeelden van geweld en 
menselijk lijden centraal. In een tijd waarin foto’s van gruweldaden gemeengoed en schijnbaar onderling 
inwisselbaar zijn geworden, stelt Jaar kritische vragen over mediaconsumptie, empathie, individuele 
verantwoordelijkheid en het collectieve zwijgen van de Westerse wereld over Afrika. Achter een wand 
van verblindend licht vertelde Jaar het verhaal van de Zuid-Afrikaanse fotojournalist Kevin Carter, die 
in 1993 getuige was van de hongersnood in Soedan. Carter maakte een foto van een uitgehongerd kind 
met ernaast een dreigende gier. De publicatie ervan lokte veel discussie uit over Carters rol als fotograaf 
en had uiteindelijk dramatische gevolgen. Alfredo Jaar ontwierp de ruimte in het Fotomuseum als één 
geheel en voegde enkele series toe die context en verdieping bieden bij het centrale onderdeel. Bezoekers 
konden gratis een affiche meenemen met de tekst ‘You don’t take a photograph. You make one.’ dat speciaal 
voor de gelegenheid was gemaakt. Alfredo Jaar is beeldend kunstenaar, architect en filmmaker die woont 
en werkt in New York. Zijn werk is wereldwijd getoond en hij nam deel aan verscheidene biënnales en een 
tweetal Documenta’s. Bij de opening van de installatie was Jaar zelf aanwezig. 

FRom hoLLAnd with LoVE | 9.mRt_20.mEi.
De liefde in beeld valt in de fotografie vaak samen met de liefde voor het beeld. Fotografen maken 
foto’s omdat zij van het beeld houden. Wat gebeurt er als zij zich door de liefde laten leiden, of haar ook 
als onderwerp kiezen? From Holland with Love lichtte een tipje van de sluier op door tien fotoseries of 
videowerken van Nederlandse fotografen en kunstenaars samen te brengen rond dat ene thema. Daarbij was 
één historisch voorbeeld gekozen: het werk van Ed van der Elsken, dat veel Nederlandse en buitenlandse 
fotografen heeft geïnspireerd en beïnvloed. Van der Elsken heeft liefde als thema in de Nederlandse 
fotografie geïntroduceerd. De foto’s in de tentoonstelling kwamen uit het postuum verschenen fotoboek 
L’Amour (1995). 

Bij de hedendaagse beeldmakers viel op, dat zij het thema op een verrassende, prikkelende, zeer persoonlijke 
of soms humoristische wijze verwerken. Het medium fotografie speelt daarin zelf ook een rol, in de vorm van 
de foto van de geliefde als gekoesterd object of object van begeerte, de foto als kapstok van de herinnering, 
het beeld als surrogaat van de onbereikbare liefde, de trouwfoto als de ultieme bezegeling van de liefde, en de 
fotograaf zelf die voyeur is of verteller van een love story. 

In deze tentoonstelling waren twee fotografen vertegenwoordigd uit de collectie van het Nederlands 
Fotomuseum; naast Ed van der Elsken was dat Koos Breukel, van wie het museum een belangrijke serie 
portretten van diens vriend en fotograaf Eric Hamelink heeft. Overige deelnemende fotografen, filmers en 
beeldend kunstenaars waren Heddy Honigmann, Bertien van Manen, Paul Kooiker, A.P. Komen & Karen 
Murphy, Julika Rudelius, Martine Stig, Andrea Stultiens en Useful Photography.

Met deze tentoonstelling besteedde het museum wederom uitgebreid aandacht aan de fotografie in 
Nederland. De documentaire fotografie stond daarbij centraal, maar ook andere vormen van fotografie 
kwamen aan bod, evenals de dwarsverbanden met video en film. From Holland With Love was gemaakt op 
uitnodiging van de 8ste editie van de Internationale Biënnale van Fotografie en Visuele kunsten in Luik 
(BIP2012), waar zij in het voorjaar van 2012 was te zien.
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RobERt doiSnEAu 1912-1994 | mEEStERLiJk StRAAtFotoGRAAF | 1.Jun_1.SEpt.
Het werk van Robert Doisneau behoort tot de hoogtepunten van de internationale fotografie. Als fotograaf 
van het Parijse straatleven heeft Doisneau grote invloed gehad op generaties straatfotografen na hem. Van 
alle Franse fotografen heeft hij bovendien het meest bijgedragen aan ons beeld van het Franse leven in de 
20ste eeuw. De afgelopen dertig jaar was  er in Nederland echter geen tentoonstelling van zijn werk te zien. 
Zijn foto’s raakten enigszins uit de mode, maar de betekenis en de invloed van zijn werk verdienden een 
herwaardering. 

Robert Doisneau ontdekte de fotografie aan het eind van de jaren twintig. Zijn leven lang fotografeerde 
hij op een betrokken en poëtische wijze in de buitenwijken van de Franse hoofdstad. Via de fotografie 
kwam hij in contact met grootheden uit de literatuur, kunst, poëzie en film. Op basis van een gedeelde 
interesse in volkscultuur en taal werkte hij samen met een aantal schrijvers en dichters. Uit de combinatie 
van een menselijke benadering met een grote belangstelling voor het alledaagse leven ontstond een aantal 
fotografische iconen. Daartoe behoort een van de bekendste en meest geliefde foto’s van de twintigste 
eeuw, Le baiser de l‘Hôtel de Ville oftewel De kus bij het stadhuis uit 1950. Het schrijnende verhaal rond deze 
foto kreeg een centrale plek in de tentoonstelling. Vrijwel zijn gehele carrière werkte Doisneau bij het 
fotoagentschap Rapho, waar respect voor de mens en zijn verhaal hoog in het vaandel stond. Hij publiceerde 
zijn foto’s in populaire geïllustreerde tijdschriften als Le Point, Réalités, Point de vue en Images du Monde. 
Tussen 1950 en 1960 maakte hij maar liefst zes boeken over Parijs. Hij werkte ook in de industrie, de 
reclame en de mode. Tot zijn opdrachtgevers behoorden Renault, Orangina en het modeblad Vogue. De 
uiteenlopende tijdschriften met foto’s van Doisneau én al zijn boeken over Parijs waren in de tentoonstelling 
te zien. Bij een groot aantal foto’s schreef Doisneau destijds zelf een kort commentaar dat naast de foto’s 
werd gepresenteerd. 

Robert Doisneau | Meesterlijk straatfotograaf kwam tot stand in samenwerking met het Atelier Robert 
Doisneau in Montrouge, Frankrijk. Van het Rijksmuseum en Antiquariaat Van Paddenburgh werd een 
aantal bijzondere fotoboeken van de hand van Doisneau geleend. De grafische vormgeving werd verzorgd 
door ViaVermeulen.

Voor deze gelegenheid waren de zaalteksten behalve in het Nederlands en het Engels ook in het Frans. 
 
wit | FotoGRAFiE, kunSt, dESiGn, modE, FiLm | 14.SEp.2013_5.JAn.2014
De tentoonstelling WIT is onderdeel van het meerjarenprogramma ZWART/WIT en mogelijk  gemaakt 
dankzij een genereuze bijdrage van het Wertheimer Fonds. Met een spraakmakend totaalconcept dat in de 
loop van meerdere jaren is ontwikkeld, positioneerde het museum zich ook in 2013 als hét fotomuseum van 
Nederland op het gebied van historische en eigentijdse fotografie met een grensoverschrijdend karakter en 
maatschappelijke relevantie. Nu grenzen tussen kunstdisciplines steeds meer vervagen, keek het Nederlands 
Fotomuseum verder dan het eigen medium en plaatste het de ontwikkelingen binnen de hedendaagse 
fotografie in een bredere creatieve context. Zwart-wit is voor onze beeldcultuur jarenlang de norm geweest 
en vandaag de dag wordt er vanuit fotografie, film, beeldende kunst, advertising, grafische vormgeving, 
modevormgeving, design en architectuur nog steeds op allerlei manieren met dit gegeven geëxperimenteerd, 
zowel op technisch als inhoudelijk vlak. Ook in het alledaagse leven speelt het contrast tussen zwart-wit 
een belangrijke rol. Het zwart-wit denken, maar ook culturele, politieke, antropologische en historische 
connotaties van de tegenstelling tussen zwart en wit komen tijdens ZWART/WIT aan de orde. 
In het najaar van 2013 opende de eerste grote thematentoonstelling in het kader van ZWART/WIT.  
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woLkEnStudiES | dE wEtEnSchAppELiJkE bLik op dE hEmEL | 23.mRt_26.mEi.
Wolkenstudies liet zien dat door de fotografie de kennis en documentatie van meteorologische fenomenen 
zich razendsnel heeft ontwikkeld, van de eerste pogingen daartoe in 1880 tot de eerste satellietbeelden 
in 1960. De samensteller had daarvoor uniek beeldmateriaal bij elkaar weten te vinden, van Japan tot de 
Verenigde Staten en Europa. Ondergebracht in zes verschillende fases in de ontwikkeling van de fotografie 
van het luchtruim vormde de tentoonstelling een reis door de geschiedenis van de meteorologische 
documentatie. Met Wolkenstudies besteedde het Nederlands Fotomuseum aandacht aan de actuele 
herinterpretatie en herwaardering van de geschiedenis van de analoge, niet-artistieke fotografie, die onder 
meer heeft geleid tot de grote populariteit van ‘found footage’ en ‘useful photography’. Beeldend kunstenaar 
en grafisch vormgever Helmut Völter stelde ook het bijbehorende, gelijknamige fotoboek samen. De 
tentoonstelling werd financieel ondersteund door het Goethe-Institut Nederland. 

VRAi ou FAuX? | wAAR oF niEt wAAR? Act i & Act ii | 1.Jun_1.SEp.
Waar of niet waar? is de vraag die centraal stond in de tentoonstelling van de Franse kunstenaar en curator 
Véronique Bourgoin. Aan de hand van een rijke verzameling van hedendaagse en historische foto’s van 
internationale kunstenaars en fotografen creëerde zij een levensgrote trompe-l’oeil installatie waarbij het 
publiek werd meegenomen in een illusionaire wereld. Vrai ou Faux? benadrukte het subjectieve karakter 
van begrippen als ‘waar’ en ‘niet waar’. De grenzen tussen echt en kunstmatig zijn vervaagd, niet alleen door 
beeldmanipulatie maar ook door de steeds verdergaande relativering van ‘waarheid’ in de maatschappij, 
economie, politiek en zelfs de wetenschap. Deze reizende tentoonstelling werd aangevuld met werk van 
Nederlandse kunstenaars en fotografen zoals Erik Kessels, Paul Kooiker en Bastiaan Van der Velden. Uit 
de collectie van het Nederlands Fotomuseum selecteerde Bourgoin beelden van onder andere Violette 
Cornelius, Bob van Dam / Combipress, Wally Elenbaas, Bernard F. Eilers, Ed van der Elsken, Lucebert, 
Cas Oorthuys, Peter Martens, Hans Spies, Hannes Wallrafen, Lies Wiegman, Piet Zwart. Van de fotograaf 
Bernard F. Eilers selecteerde zij Amsterdamse School interieurs van ’t Binnenhuis, J.A. Snellebrand en Pieter 
Vorkink. 

Vrai ou Faux? | Waar of niet waar? werd mede mogelijk gemaakt door de Europese Commissie en het 
Institut Français des Pays-Bas. Bij de tentoonstelling verscheen een publicatie. Tijdens de opening van de 
tentoonstelling gaf Véronique Bourgoin alias Vero Cruz and the Hole Garden een live performance onder 
begeleiding van de band Yoshimi.

Deelnemende kunstenaars en fotografen waren voorts in ACT I: Julia Abstädt ; Antoine d’Agata; Bachelot 
& Caron; Fredi Casco ; Linda Bilda ; Véronique Bourgoin; Joan Fontcuberta; Alberto Garcia Alix; Guðný 
Guðmundsdótti; Alison Jackson; Adolfo Kaminsky; Erik Kessels ; Martin Kippenberger; Paul Kooiker; Lutz 
Krüger; Charlet Kugel; Jérôme Lefdup; Anne Lefebvr; Jean-louis Leibovitch; Jochen Lempert; Frank Lutz ; 
Boris Mikhaïlov; Judith Rohrmoser . AT. Hank Schmidt in der Beek; Juli Susin; Miroslav Tichy; Bastiaan Van 
der Velden; Les Yes Men; and from Royal Book Lodge collection the Works from Abel Auer, matali crasset, 
Guy E. Debord, Gelatin, Andy Hope 1930, Daniel Johnston, Dorota Jurczak, Bruce Kalberg, Jonathan 
Meese, Raymond Pettibon, Jason Rhoades, Ralph Rumney, Storwal, and some Works from the Fabrique des 
Illusions. In ACT II : Milou Abel, Begüm Alaybeyoglu, Maria Aya ,Julian Baron, Flore Baudelot, Manuela 
Böhme, Kaspars Breidaks, Sophie Carlier, Jeanne Emmar, Inga Erdmane, Faustine Ferhmin, Bernhard 
Füreder, Josquin Rodrigo Gomez Reina, Evita Goze, German Gutiérrez, Nicolas Haro F Cordoba, Mona 
Hermann, Charlotte Hjorth-Rohde, Yanis Houssen, Kumral Kepkep, Janis Klimanovs,  
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De tentoonstelling zocht vanuit de betekenissen van wit het contrast met zwart. Wit kent in de samenleving, 
in uiteenlopende culturen, maar ook in de kunst eeuwenoude associaties. Het wit als onbeschreven blad 
vormt het uitgangspunt voor een spannende tentoonstelling waarbij het publiek zelf naar betekenis, vorm 
en kleur kon zoeken in een groot labyrint. Onderweg kwam de bezoeker in aanraking met verschillende 
historische en eigentijdse betekenissen van wit en toepassingen in uiteenlopende visuele disciplines. 
Tegenstellingen tussen licht en donker, open en dicht, leven en dood kwamen aan bod in een totaalervaring 
waarin fotografie de rode draad vormde. WIT maakte gebruik van zo’n 80 historische foto’s uit de eigen 
collectie, bijzondere bruikleenstukken en unieke werken in opdracht. 

WIT werd samengesteld door Anne van der Zwaag, curator en publicist op het gebied van kunst, design en 
mode. Fransje Killaars creëerde met uiteenlopende stoffen diverse sferen in de ruimtes. Dirk van Weelden 
schreef een tekst vol associaties die de bezoeker houvast bood in het expositieparcours. 

In de tentoonstelling WIT was werk te zien van: Laurens Aaij, Freek Aal, Marijn Akkermans, Eve Arnold, 
Sadbi Aziri, Sandra Backlund, David Batchelor, Heinz Baudert, Aziz Bekkaoui, Ahmet Berat Pekmezci, 
Mattijs van Bergen, Dinie Besems, Blommers / Schumm, Erwin Blumenfeld, Irma Boom, Guy Bourdin, 
Jan des Bouvrie, Joost van den Broek, Frank Bruggeman, Norbert Buschbaum, Comme des Garçons, 
Martien Coppens, Anton Corbijn, Violette Cornelius, DDB Tandem, Ellen Deckwitz & Ingmar Heytze, 
Jackie Dewe Mathews, Elspeth Diederix, Cheryl Donegan, Charlotte Dumas, Marlene Dumas, Lidewij 
Edelkoort, Bernard Eilers, Wally Elenbaas, Olafur Eliasson, Ed van der Elsken, Fleur Goedendorp, Philippe 
Grandrieux, Carli Hermès, Iris van Herpen en Isaïe Bloch, Vincent van den Hoogen, Claudy Jongstra, 
Paul Julien, Seydou Keïta, Ellsworth Kelly, Erik Kessels, Geert van Kesteren, Fransje Killaars, Gerrit Kiljan, 
Aart Klein, Robin Kolleman, Katrin Korfmann, Dolf Kruger, Anouk Kruithof, Katinka Lampe, Inez van 
Lamsweerde, Ola Lanko, Joep van Lieshout, Nanine Linning & Les Deux Garçons, Marsel Loermans|Anton 
Spruit, Loesje, Evelien Lohbeck, Kadir van Lohuizen, Lucebert, Petra Lunenburg, Maison Martin Margiela, 
Werner Mantz, Piero Manzoni, Raquel Maulwurf, Paul McCarthy, Josiah McElheny, Richard Meier, 
Christien Meindertsma, Vincent Mentzel, Lana Mesic, Alberto De Michele, Kees Molkenboer, Krijn van 
Noordwijk, Erwin Olaf, Cas Oorthuys, Lonneke van der Palen, Christopher Payne, Pierre et Gilles, Herbert 
Ponting, Bertjan Pot, Carla van de Puttelaar, Julie Raffin, Raw Color, Leni Riefenstahl, Karin Sander, 
Jaap Scheeren, Scheltens & Abbenes, Roland Schimmel, Michael Schnabel, Scholten & Baijings, Jan 
Schoonhoven, Marleen Sleeuwits, Berndnaut Smilde, Wim K. Steffen, Berend Strik, Studio Drift, Renato 
Tata, Richard Tepe, Cornelie Tollens, Oliviero Toscani, Luc Tuymans, Bibi van der Velden, Matjaz Vitez, 
herman de vries, Dirk van Weelden, Isabelle Wenzel, Guido van der Werve, Johannes Wiebel, Peter de Wit, 
Hans Wolf, Steef Zoetmulder, Mark van der Zouw en Corné van der Stelt, Piet Zwart en anderen.

SupERSonic Youth | ActuELE FotoGRAFiE uit bELGiË | 19.JAn_17.mRt
De Biennale internationale de la Photographie et des Arts Visuels de Liège (BIP) presenteerde in deze 
tentoonstelling werk van jonge fotografen uit België. Anne-Françoise Lesuisse en Marc Wendelski kozen vier 
fotografen en een collectief die met hun werk inzicht gaven in de nieuwste ontwikkelingen en experimenten 
in de Belgische fotografie en dan met name van een generatie die opgroeit met internet en digitale 
communicatiemiddelen. Deelnemers waren het collectief BIG GIRLS DON’T CRY en de fotografen Julie 
Calbert, Jonathan Jacques,Thomas Sweertvaegher, David Widart. 
BIP maakte deze tentoonstelling speciaal voor het Nederlands Fotomuseum nadat het museum in 2012 
aldaar de tentoonstelling From Holland with Love had gerealiseerd. 



Dimitris Koromilas , Chryssoula Mamoglou, Christopher Mavric, Efthimis Mouratidis, Tomas Murube, 
Bjargey Olafsdottir, Christina Papafragou, Constantin Paschou, Sophie Pölzl, Thanassis Raptis, Marjolijn 
Rijks, Birgit , Alberto Rojas Maza, Ilke Sahin, Marie-Hélène Sauner, Sandra Schmalz, Markus Sigl, Judith 
Stehlik, Elif Temizer, Thomas Thomell, Sarah Toumayan, Çaglar Tozluoglu, Gamze Tozun, Esra Ural, 
Annegien van Doorn, Yedras Vargas, Margot Wallard, Nicole Weniger, Lee Wing Ki, Hakan Yasar, Elif 
Yilmaz, Antoinette Zwirchmayr, Tato Olivas, Man by Men, Ivo Kocherscheidt  en Joseph Zekoff .

hEt FotoGRAFiEtALEnt VAn nEdERLAnd |  
StEEnbERGEn StipEndium 2013 | 7.SEp_3.noV.2013
Dit jaar werd voor de 16e keer in het Nederlands Fotomuseum het Steenbergen Stipendium uitgereikt. 
Ieder jaar nomineert de jury van het Steenbergen Stipendium vijf bijzondere fotografiestudenten tijdens 
de afstudeertentoonstellingen van de verschillende kunstacademies met een aparte fotografieafdeling. De 
prijs van € 5.000 is bedoeld ter ondersteuning en aanmoediging van jong talent in de fotografie. De jury 
bestond dit jaar uit fotoredacteur Sterre Sprengers (voorzitter), fotograaf en beeldend kunstenaar Koen 
Hauser en grafisch ontwerper Hans Gremmen. De genomineerden voor het Steenbergen Stipendium 
2013 waren Sascha Landshoff (Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag), Jaya 
Pelupessy (Hogeschool voor de kunsten Utrecht), Jan Rosseel (Koninklijke Academie van Beeldende 
Kunsten, Den Haag), Kyle Tryhorn (Gerrit Rietveld Academie) en Nina Vossen (AKV St. Joost, Breda). 
Op 16 oktober werd het Steenbergen Stipendium toegekend aan Jaya Pelupessy met het project ‘Another 
Observer: How Real is Real’. Bezoekers van het Nederlands Fotomuseum kozen voor de publieksprijs het 
werk ‘Yours to Discover’ van Kyle Tryhorn. 

kAdiR VAn LohuizEn | ViA pAnAm | 9.noV.2013_12.JAn.2014 
Voor dit project reisde fotojournalist Kadir van Lohuizen van het zuidelijkste punt van Chili, naar het 
noordelijkste punt van Alaska. Over de Pan-American Highway legde Van Lohuizen vervolgens maar liefst 
40.000 kilometer af en doorkruiste 15 landen, op zoek naar verhalen over migratie. Hij portretteerde de be-
volking, gemeenschappen en gebieden die hij tegen kwam. Het resultaat is een unieke verzameling verhalen 
over migratie in de Amerika’s. 
De reis van Van Lohuizen in 2011-2012 was rechtstreeks te volgen via diverse kanalen - zowel in traditionele 
als nieuwe media. Aan de basis van het Via PanAm project, een productie van Paradox, ligt een verkenning 
van nieuwe manieren van vertellen en van publieksbereik. Van Lohuizen, Paradox en webarchitecten 
Antenna-Men ontwikkelden gezamenlijk de Via PanAm iPad applicatie. Met deze innovatieve app hield 
Van Lohuizen volgers op de hoogte van zijn reis door middel van beeldverslagen en reportages. Daarnaast 
hield Van Lohuizen een blog bij op www.viapanam.org, publiceerde NRC Handelsblad een tweewekelijks 
beeldverslag en was hij wekelijks op de radio bij VPRO’s Bureau Buitenland. Met de tentoonstelling Kadir 
van Lohuizen | Via PanAm besteedde het Nederlands Fotomuseum wederom aandacht aan multimedia 
storytelling en andere vernieuwing in de documentaire of journalistieke fotografie. De tentoonstelling werd 
ontworpen door Jeroen de Vries en bestond grotendeels uit een vierscherms videoprojectie met geluid. Bij 
de opening werd het fotoboek ViaPanAm gepresenteerd. 

10
4. pRESEntAtiES
4.1 TenToonsTellingen 11

4. pRESEntAtiES
4.1 TenToonsTellingen

ARnoud hoLLEmAn | dE wiLhELminAStEEn – in mEmoRY oF thinGS to comE  16.mEi_30.mEi
De Wilhelminasteen is een stuk vergeten Rotterdams cultureel erfgoed uit het jaar 1891. Het is een steen 
van 3.000 kilo, die op 30 mei 2013 een nieuwe plek kreeg in de kademuur van de Wilhelminapier. De 
Wilhelminasteen werd ooit onthuld door de 10-jarige Koningin Wilhelmina. Als onderdeel van de 
ceremonie plaatste zij een kleine tijdcapsule in de steen, die bij de verwijdering van de steen in 1976 werd 
teruggevonden. Beeldend kunstenaar Arnoud Holleman maakte een nieuw ontwerp waarin niet alleen de 
Wilhelminasteen terug in de kademuur werd geplaatst, maar pal daarnaast ook een exact afgietsel is te zien. 
Achter de nieuwe steen heeft hij ruimte gecreëerd voor een veel grotere tijdcapsule dan die van Wilhelmina 
destijds. Holleman: “Voor de inhoud van de capsule is het project 1000 vragen aan de toekomst bedacht. 
Rotterdammers zijn uitgenodigd om een brandende vraag aan de toekomst te stellen, dus vragen aan de bewoners van 
de stad in het jaar 2135. Van de vragen worden onverwoestbare letterslingers gefabriceerd die allemaal mee de capsule 
in gaan”.  

Gedurende twee weken voorafgaand aan de feestelijke plaatsing was er in het Nederlands Fotomuseum 
een tentoonstelling met en over de nieuwe steen met foto’s, documenten en vragenslingers. Burgemeester 
Aboutaleb onthulde de steen en vulde hem met de slingers, samen met een aantal Rotterdamse 
schoolkinderen. Zie www.wilhelminasteen.nl 
In samenwerking met het CBK en het Gemeentearchief.
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ROSPHOTO, SinT-PeTeRSbuRg (Ru)
In het kader van het Nederland-Ruslandjaar werkte het Nederlands Fotomuseum nauw samen met The 
State Russian Museum for Photography ROSPHOTO in Sint-Petersburg. Hier waren in de loop van het jaar 
twee tentoonstellingen met Nederlandse fotografie te zien:

Van 6 mei tot en met 16 juni: Dream City van Anouk Steketee en Eefje Blankevoort. Deze expositie, 
die in 2011 in het Nederlands Fotomuseum in première ging, is zowel een fotografische verbeelding als 
een journalistieke verkenning van het fenomeen pretpark over de hele wereld. Het project Dream City 
(tentoonstelling, boek, educatie) kwam tot stand i.s.m. Fotodok in Utrecht. Steketee en Blankevoort reisden 
voor de opening naar Sint-Petersburg en gaven daar een workshop voor jonge Russische fotografen. 

Frits J. Rotgans. Holland in full colour, van 17 oktober tot en met 24 november. Een keuze van groot formaat 
kleurenopnamen door Frits J. Rotgans, een van de topfotografen uit de collectie van het Nederlands 
Fotomuseum, reisde naar Sint-Petersburg. Conservator Loes van Harrevelt bezocht de officiële opening en 
gaf er een lezing over het werk van Rotgans.  

LewiS Hine. FOTOgRaFeRen vOOR veRandeRing in winTeRTHuR en new YORk
In 2012/13 organiseerde het Fotomuseum de eerste overzichtstentoonstelling in Nederland van de befaamde 
Amerikaanse fotograaf Lewis Hine (1874-1940), in samenwerking met George Eastman House, Fundación 
Mapfre en de Fondation Henri Cartier-Bresson. De vintage foto’s van deze betrokken socioloog-fotograaf, 
pionier van de geëngageerde reportage, waren afkomstig uit de collectie van het George Eastman House 
in Rochester. De tentoonstelling reisde door naar Fotomuseum Winterthur in Zwitserland (‘Lewis Hine. 
Fotografieren um zu verändern’ 8 juni – 25 augustus) en het ICP in New York (‘Lewis Hine’, 4 oktober – 19 
januari 2014). De tentoonstelling werd mogelijk gemaakt door de Terra Foundation of American Art. 

QuickScan nL #1. HedendaagSe FOTOgRaFie uiT nedeRLand 
In het najaar was de tentoonstelling Quickscan gepland in de tentoonstellingsruimtes van Fotodepartament 
in Sint-Petersburg. Een selectie van nieuwe ontwikkelingen in de Nederlandse fotografie zou hierin aan een 
Russisch publiek  worden gepresenteerd. Deze presentatie zou plaatsvinden in het kader van het Nederland-
Rusland jaar en zou worden ondersteund uit het betreffende budget van het ministerie van Buitenlandse 
zaken. Helaas bereikte ons vlak voor de zomer het bericht dat Fotodepartament hun gehuurde locatie 
moesten verlaten en dat een alternatieve tentoonstellingsruimte niet op tijd kon worden gevonden. De 
tentoonstelling moest derhalve worden afgeblazen. 
 

cuRaTORS meeTing in Le baL in PaRijS
Op 12 november organiseerde het Nederlands Fotomuseum samen met Le Bal (Parijs) en Le Musée 
de l’Élysée (Lausanne) een curators’ meeting waar 30 (veelal museale) foto-instellingen aan deelnamen: 
Bozar (Brussel), Brandts Museet for Fotokunst (Odense), C/O Berlin (Berlijn), The Finnish Museum of 
Photography (Helsinki), Foam (Amsterdam), Fondation A. Stichting (Brussel), Fondation Henri Cartier-
Bresson (Parijs), Fotohof (Salzburg), Fotomuseum Antwerpen, Fotomuseum Den Haag, Fotomuseum 
Winterthur, Folkwang Museum (Essen), Fundación MAPFRE (Madrid), Istanbul Modern, Camera Austria 
(Graz), Le Point du Jour (Parijs), Moderna Museet (Stockholm), National Media Museum (Bradford), 
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Media Space at the Science Museum (Londen), PhotoEspana (Madrid), The Photographers’ Gallery 
(Londen) en Jeu de Paume (Parijs). Doel van de meeting was het uitwisselen van informatie over 
(tentoonstellings)projecten voor de toekomst en samenwerkingsverbanden te realiseren. De meeting zal 
voortaan ieder jaar plaatsvinden vlak voor het begin van Paris Photo. 

pubLicAtiES
Het Nederlands Fotomuseum was betrokken bij de volgende publicaties:
Tracy Mackenna en Edwin Jansen, War as Ever, Eindhoven (Onomatopee), 2013
Naar aanleiding van de tentoonstelling War as Ever! in het Nederlands Fotomuseum in 2012 maakten de 
initiatiefnemers Tracy Mackenna en Edwin Jansen in samenwerking met het Fotomuseum, Atlas van Stolk 
en Onomatopee een publicatie. Hierin wordt de problematiek van de representatie van oorlog toen en 
nu verbonden met de rol van archieven en musea en meer op meta-niveau de rol van kunstenaars in het 
ontsluiten en actueel maken van archiefmateriaal.  

Véronique Bourgoin, Vrai ou Faux? Act I & II, Salzburg en Parijs (Fotohof & Royal Book Lodge), 2013
Bij de tentoonstelling verscheen een tweedelige catalogus in de vorm van een boek en een krant, die samen 
een afspiegeling vormde van de reizende tentoonstelling, workshops en performances. Véronique Bourgoin, 
Bernard Marcadé, Ursula Panhans-Bühler en Frits Gierstberg schreven de teksten. Het boek bevat talloze 
installatiefoto’s op verschillende locaties, de krant een selectie van de geëxposeerde werken. 

Elle Decoration, No. 5, 2013
Bij de tentoonstelling WIT verscheen een extra katern in het oktobernummer van het lifestyle damesblad 
Elle Décoration met een samenvatting in woord en beeld van de tentoonstelling. Het nummer werd 
verspreid in een oplage van 65.000 exemplaren.

Marc Cohen, Dark Knees, Xavier Barral, Parijs 2013
Bij de tentoonstelling van Mark Cohen in Le Bal, een co-productie met het Nederlands Fotomuseum, 
verscheen een fotoboek onder dezelfde titel, vormgegeven door de veelgeprezen vormgever Xavier Barral. 
Dark Knees verscheen al snel op de lijsten van best verzorgde fotoboeken in 2013. De tentoonstelling reist in 
2014 naar Rotterdam. 
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Samenwerking met SKVR Fotografie & Media
Op 1 januari 2013 is de samenwerking met SKVR Fotografie & Media van start gegaan. Het aanbod voor 
het primair en voorgezet onderwijs waren vanaf dat moment eerste prioriteit. Dat heeft geresulteerd 
in een aanzienlijke stijging van het aantal ‘losse’ schoolbezoeken van het voortgezet en middelbaar 
beroepsonderwijs (meer dan 70%).  

Dit jaar werd het centrale loket voor het onderwijs gerealiseerd van waaruit workshops, rondleidingen en 
maatwerkprojecten voor scholen worden georganiseerd. Begin 2013 is hiervoor bij SKVR een medewerker 
planning aangenomen. De twee instellingen bieden nu een eenvoudig en kwalitatief goed basisprogramma 
aan voor het onderwijs, van primair tot hoger onderwijs. Deelnemers aan de educatieve programma’s van het 
Fotomuseum en SKVR worden vanaf dit jaar ook gezamenlijk geregistreerd. Door het hele aanbod staat de 
koppeling van kijken, luisteren, praten en zelf creatief en actief aan de slag gaan centraal en dit lijkt ook goed 
aan te slaan bij de scholen, die ons in toenemende mate weten te vinden.  
SKVR en Fotomuseum bereikten in 2013 gezamenlijk 11.734 leerlingen (primair onderwijs: 4.894, voortgezet 
onderwijs: 6.065 en hoger onderwijs: 775 leerlingen). Om deze bereikcijfers te kunnen vergelijken met de 
doelstellingen in het prestatieraster zijn in het jaarverslag alleen de bezoekers opgenomen die het meest met 
het Fotomuseum verweven zijn. Voor een compleet beeld van alle activiteiten op het gebied van onderwijs 
wordt verwezen naar het jaarverslag van SKVR. 

4.2.1 ONDERWIJS

a. Primair onderwijs 

Cultuurtraject primair onderwijs 
Het Cultuurtraject is voor het Fotomuseum verreweg de meest effectieve manier om leerlingen uit het 
primair onderwijs in contact te brengen met fotografie- en mediaeducatie. In totaal boden we deze doelgroep 
zes verschillende Cultuurtrajectprojecten aan. Cultuurtraject De Donkere Kamer, dat we nu enige jaren 
aanbieden voor groep 5/6 onder de discipline erfgoed, werd door ruim 900 leerlingen (zo’n 300 meer dan in 
2012) bezocht. 
Met alle zeven Cultuurtrajecten bereikten we in 2013:  4.763 leerlingen.

Basisaanbod – workshops, museumles en rondleiding (korte versie)
Het basisaanbod voor primair onderwijs bestond uit vier verschillende programma’s voor leerlingen van 
groep 5 t/m 8. Deze workshops en rondleidingen werden ook aangeboden voor kinderen buiten schooltijd. 

b. Voortgezet onderwijs en MBO 

Cultuurtraject voortgezet onderwijs 
Ruim 40 procent van de leerlingen uit het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs die in 2013 
aan de programma’s van het Fotomuseum en SKVR Fotografie & Media deelnamen, deed dit via een van 
de vier Cultuurtrajectprogramma’s (Mash Up, Verbeeld Je, Imago en Bollywood). Een daarvan, het project 
Verbeeld Je, is een succesvol en goed gewaardeerd project, waarin het leren kijken én leren fotograferen 
centraal staan. Met alle Cultuurtrajecten voor deze doelgroep bereikten we 2.135 leerlingen.
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Basisaanbod: workshops, rondleidingen, kijkwijzer/lesmateriaal
De overige 60 procent van het VO en MBO nam deel aan workshops, lessen en rondleidingen uit het 
basisaanbod. Er waren rondleidingen in een korte en lange versie, met of zonder gebruik van de kijkwijzer en 
aanvullend lesmateriaal (WIT) of in combinatie met een workshop. Bij de tentoonstelling WIT werd voor de 
bovenbouw van het havo en vwo een kijkwijzer en een lesbrief ontwikkeld met diversiteit in niveaus, genre en 
werkvormen en met een scherpe prijsstelling. 

Maatwerk en samenwerkingen
Met het Grafisch Lyceum Rotterdam werd samengewerkt met twee studenten van de opleiding 
Sounddesign. Onder begeleiding van het museum en een Belgische geluidskunstenaar maakten zij een 
geluidslandschap bij het werk van fotograaf Hannes Wallrafen. 
Het Albeda College maakte met hun eerstejaars van de opleiding Toerisme een ronde langs vele interessante 
Rotterdamse locaties. In het voorjaar werden vier studenten met hulp van het museum klaargestoomd 
om hun groep van rond de 80 studenten zo professioneel mogelijk te kunnen opvangen met zelfverzorgde 
rondleidingen. 
Zo’n 40 leerlingen van Cultuurprofielschool Thorbecke VO lieten zich voor het eindexamenprogramma 
‘dans en beeldend’ inspireren door het thema reclame en lieten hier  voor een publiek van 100 toeschouwers 
hun eindexamenwerk zien.

c. Hoger onderwijs 

Basisaanbod en specials
Het hoger onderwijs kon in het museum terecht voor rondleidingen bij tentoonstellingen, over de collectie 
en de bibliotheek. Voor Pabo’s was er een speciaal programma, dat aankomende studenten kennis laat 
maken met fotografie-educatie voor kinderen.
Het museum werd regelmatig door kunstacademies of universiteiten gebruikt als leslocatie met 
medewerking van diverse museummedewerkers en gastdocenten. Zo werd o.a. met studenten van de 
Reinwardt Academie het proces van het maken van een tentoonstelling besproken (projectleiders 
tentoonstellingen), kwamen curatoren in opleiding langs voor een toelichting op ons collectiebeleid en 
werd een medewerker van Parado als gastdocent ingezet om met studenten van St. Joost in te gaan op het 
multimediale documentaire project Via PanAm. 

Samenwerkingsprogramma’s Pabo Hogeschool Rotterdam 
Ook dit jaar ontving het museum en SKVR vele groepen Pabo-studenten van de Hogeschool Rotterdam. De 
1e jaars bezochten Las Palmas tijdens de Culturele Week in maart en oktober en oriënteerden zich op hun 
rol als cultuurdrager, de 2e jaars volgden het basisaanbod en de 3e jaars scchreven een lessenserie en essay 
geïnspireerd op de collectie of een tentoonstelling in het museum.

Museumgidsenproject met Willem de Kooning Academie
Ieder jaar begeleidt het museum studenten van de Willem de Kooning Academie (3e jaars 
docentenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving) die deelnemen aan het Museumgidsenproject. Het 
is een stoomcursus ‘hoe word ik rondleider?’ Deelnemers aan dit programma zijn Witte de With, TENT, 
Museum Boijmans Van Beuningen en het Nederlands Fotomuseum. Studenten krijgen eerst een introductie 
in het MUHKA in Antwerpen, vervolgens een rondleiding in alle deelnemende instellingen en kiezen dan de 
plek waar ze meer willen leren. 
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Elke instelling verzorgt een programma van 3-4 bijeenkomsten waarin de studenten begeleid worden naar 
het zelfstandig geven van een rondleiding.  
De afsluitende opdracht bestond uit het schrijven van een essay.

Masterclasses bij WIT 
In het najaar werden bij de tentoonstelling WIT diverse masterclasses georganiseerd voor studenten van 
kunstacademies door Tatjana Quax van Studio Aandacht.

Photostories 
Op 16 oktober vond in LantarenVenster de jaarlijkse inspiratiemiddag plaats voor jonge
beeldmakers. Dit jaar met het thema Photostories. Fotojournalist Kadir van Lohuizen, technisch producent 
Frank Ortmanns en curator Frits Gierstberg deelden tijdens de middag hun kennis op gebied van 
multimedia storytelling. Op dezelfde dag werd aansluitend in het Fotomuseum het Steenbergen Stipendium 
uitgereikt. 

4.2.2. VRIJE TIJD

a. Alle doelgroepen

Rondleidingen
Bij alle tentoonstellingen verzorgde het team van rondleiders en andere museummedewerkers rondleidingen 
op maat voor een divers publiek, variërend van onderwijsgroepen, amateurfotografen, kunstclubs, sponsors 
en algemeen publiek. Iedere zondag kon het publiek deelnemen aan een gratis rondleiding door de 
hoofdtentoonstelling. 

b. Publiekseducatie Vrijetijdsfotografen

BMK
Voor een zaal met meer dan 100 belangstellenden vond begin maart de openbare jurering plaats van de 
inzendingen voor het hoogst haalbare predicaat in de Fotobond, de Bonds Meester Klasse. 

Meimaand fotografiemaand
In Mei organiseerde het museum samen met de SKVR Beeldfabriek verschillende activiteiten voor 
de amateurfotograaf. Van lezingen tot praktische workshops. De belangstelling bleef helaas bij de 
verwachtingen achter. 

c. Publiekseducatie  volwassenen

Fotowalk
Bij de tentoonstelling Robert Doisneau | Meesterlijk straatfotograaf organiseerden het Nederlands 
Fotomuseum samen met Instawalk 010 op zaterdag 8 juni een fotografiewandeling door Rotterdam. 

Fotogasten
Het Nederlands Fotomuseum lanceerde op donderdag 31 oktober 2013 de eerste lezing in de nieuwe reeks 
FOTOGASTEN. Twee keer per jaar organiseert het museum een grote lezing met nationaal of internationaal 
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bekende sprekers. Een avondvullend programma wordt omlijst met beeld, film- en TV fragmenten en live 
interviews. Interieurontwerper en kunstverzamelaar Jan des Bouvrie was de eerste spreker in deze nieuwe 
reeks, die werd geïnterviewd door Volkskrant-verslaggever Jeroen Junte. Fotograaf Vincent Mentzel, de 
samensteller van de tentoonstelling WIT, Anne van der Zwaag, en filosoof Dirk van Weelden schoven aan 
tafel. 

Fotoweek. Grootste familiestudio van Nederland 
Tijdens FOTOWEEK | Kijk mijn familie in september organiseerde het Nederlands Fotomuseum samen 
met fotograaf Joop Reijngoud en Linda Malherbe de grootste familiestudio van Nederland. 

Museumnacht 
De nacht van 9 maart stond helemaal in het teken van de liefde, bij de tentoonstelling From Holland with Love. 
Nieuw en succesvol dit jaar waren de MINI’s die heen en weer pendelden van het centrum van de stad naar 
de Wilhelminapier. 

Burenavond 
Dit jaar een burenborrel op 5 april van 15.00-19.00 met een welkom van Ruud Visschedijk, rondleidingen 
door de tentoonstelling From Holland with Love en live muziek van Lula Bir. 

Randprogrammering WIT 
Op vijf zondagmiddagen werd het onderwerp ‘wit’ steeds vanuit een andere invalshoek bekeken in een 
inleiding op de tentoonstelling door curator Frits Gierstberg, filosoof Dirk van Weelden, journalist Merel 
Bem, fotograaf Jaap Scheeren, ontwerper Fransje Killaars en Tatjana Quax van Studio Aandacht. 

d. Publiekseducatie kinderen en jongeren

Jeugdvakantiepaspoort
De fotograaf Doisneau was supergoed in het vastleggen van het ‘gewone’ straatleven. Kinderen bekeken zijn 
foto’s aan de hand van een aantal vragen. Ook werden zij gevraagd zelf de straat op te gaan met een camera. 
Door hun foto op te sturen konden ze een kindercursus bij de SKVR winnen. 

e. Educatie professionals

De Donkere Kamer Rotterdam #1
Het Nederlands Fotomuseum, de Fotografen Federatie en PhotoQ presenteerden op 27 november de eerste 
editie van De Donkere Kamer Rotterdam. Centraal staat de fotografie van nu in een levendige talkshow met 
bekende en minder bekende gasten. De presentatie van de avond is in handen van Lars Boering en Edie 
Peters. De Donkere Kamer is er speciaal voor fotografen, beeldmakers en iedereen die geïnteresseerd is in 
fotografie. 
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De activiteiten op het gebied van marketing en communicatie zijn gericht op het verhogen van de 
bezoekersaantallen, het vergroten van de naamsbekendheid, het laden van het merk Nederlands 
Fotomuseum, het onder de aandacht brengen van tentoonstellingen en educatieve activiteiten en de  
verkoop van foto’s en restauratiediensten. 

Strategie
In 2012 heeft de afdeling marketing haar strategie aangescherpt. De speerpunten zijn: 
- het museum neerzetten als merk, waarbij het zich landelijk profileert als het grootste en enige nationale 
fotomuseum met een eigen collectie; 
- het verbeteren van het bereik en de interactie met het publiek, wat zich moet vertalen in stijgende 
bezoekersaantallen en een groeiende online-community; 
- samenwerking aangaan met commerciële bedrijven, die zowel het merk als het bereik van het museum 
versterken.
De aangescherpte strategie en de verhoging van het marketingbudget hebben het beoogde effect gehad en 
bijgedragen aan de stijgende lijn in bezoekersaantallen, de groei van de online-community en het verstevigen 
van het merk Nederlands Fotomuseum als hét instituut van de Nederlandse fotografie.
 
Bezoekers & profiel
Het Nederlands Fotomuseum kijkt terug op een prachtig jaar. In 2013 ontving het museum bijna 70.000 
bezoekers. De tentoonstelling Building the Rotterdam (van Ruud Sies in The Rotterdam, Rotterdam waaraan 
het museum zijn medewerking had verleend) en Frits J. Rotgans. Holland in full colour (St. Petersburg, 
Rusland) zijn in totaal door ruim 25.000 bezoekers bezocht. Daarmee heeft het museum in 2013 ruim 
95.000 fotografieliefhebbers bereikt. 

Met de tentoonstelling Robert Doisneau | Meesterlijk straatfotograaf wist het museum een echte 
publiekstrekker te programmeren in de zomervakantie. De tentoonstelling trok bijna 20.000 bezoekers 
en was daarmee de meest succesvolle zomertentoonstelling in de afgelopen 5 jaar. De tentoonstelling WIT 
werd door de media als vernieuwend en als een van de beste exposities van 2013 aangeprezen. De positieve 
reacties van de bezoekers onderstreepten dat. Ook tentoonstellingen als From Holland with Love, Kadir 
van Lohuizen | Via PanAm en Alfredo Jaar | The Sound of Silence leverden een hausse aan publiciteit op. De 
vaste presentatie De Donkere Kamer ontving in 2013 wederom een onderscheiding. Deze keer was het de 
prestigieuze ‘International Design & Communication Award’, die voor de derde keer uitgereikt werd aan de 
beste vernieuwende projecten in musea op het gebied van communicatie, ontwerp en branding-strategie.

Naast de tentoonstellingen werd in de marketing en communicatie de focus gelegd op de lezingenreeks 
FOTOGASTEN en de talkshow De Donkere Kamer Rotterdam, die elk zo’n 300 bezoekers trokken.

In samenwerking met Foam werd in september 2013 de eerste editie van Fotoweek gelanceerd, een 
themaweek waarbij met zoveel mogelijk partners in het land fotografie op een laagdrempelige wijze wordt 
gepresenteerd. Met meer dan 500 partners, met de BankGiro Loterij als voornaamste financier en HEMA 
als commerciële partner en de enorme aandacht in de landelijke media kijken we terug op een succesvolle 
eerste editie.

Uit doorlopend onderzoek blijkt dat het Nederlands Fotomuseum een relatief jong publiek heeft: 43% is 
jonger dan 50 jaar. 33% van de bezoekers is in bezit van een museumkaart  (een groei van 6% ten opzichte 
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van 2012). Deze groei kan deels verklaard worden uit de intensieve samenwerking van het museum met 
de Museumvereniging. Het museum trekt nog steeds veel nieuwe bezoekers (48%). Ruim 24% komt uit 
Rotterdam en omgeving, 66% komt uit de rest van het land en 10% komt uit het buitenland. Meer dan 60% 
van de bezoekers combineert een bezoek aan het museum met een andere activiteit op de pier (22%) of 
elders in de stad. Het samenwerkingsverband met de SKVR heeft ertoe geleid dat de bezoekersaantallen 
voor onze educatieve activiteiten zijn gestegen met 18%.

Prijsbeleid
Het museum hanteert een gevarieerd prijsbeleid om zoveel mogelijk bezoekers de kans te geven het 
museum te bezoeken. Tijdens evenementen, beurzen en openingen van tentoonstellingen is de toegang 
gratis. Ook accepteert het museum alle landelijke en internationale kortingskaarten. Speciaal voor de 
fotografieliefhebbers is er de jaarkaart van het Nederlands Fotomuseum. De kaart geeft gratis toegang tot het 
museum en korting op activiteiten. Het museum hanteert een standaard toegangsprijs van 9 euro. De prijs is 
vergelijkbaar met de toegangsprijzen van andere musea met een landelijke aantrekkingskracht. 

Online community
De inzet van online kanalen draagt bij aan het vergroten van het bereik en de interactie met het publiek. 
De focus wordt gelegd op de website van het museum, Facebook en de nieuwsbrief. Ondersteunend 
aan de primaire online tools worden Twitter en een viertal verdiepende websites ingezet: fotografen.nl, 
fotografiebibliotheek.nl, fotoleren.nl en daguerrebase.org.
De verschillende websites van het museum werden bijna 400.000 keer bezocht. Op het gebied van social 
media maakte het museum een explosieve groei door: ruim 10.000 fans op Facebook en 2.790 volgers op 
Twitter. Via social media worden de volgers op de hoogte gehouden van actuele gebeurtenissen, maar de 
platforms fungeren ook als discussieforum van het museum en haar volgers en van fans onderling.
In het kader van het programma ZWART/WIT is een actieve online communicatie gevoerd via de mash-up-
site www.zwartwit.nu. Via deze website is er direct toegang tot diverse social media kanalen, zoals Vimeo, 
Instagram, Twitter, Facebook, Foursquare, Pintrest en blog functies als wordpress. Met deze experimentele 
website is het ZWART/WIT programma bij een breed publiek onder de aandacht gebracht. Aan de site zijn 
interessante bloggers en twitteraars gekoppeld. 

Free publicity
In de media heeft het museum het in 2013 zeer goed gedaan. Met een proactieve persbenadering hebben we 
veel aandacht in de landelijk en regionale media gekregen. De ruim 740 redactionele artikelen in de gedrukte 
media hebben een mediawaarde van ruim € 4,5 miljoen. Elke week zijn er berichten geplaatst in regionale en 
landelijke bladen over het Nederlands Fotomuseum en de tentoonstellingen. Ook glossy’s en magazines als 
Vogue, Marie-Claire, JAN, Margriet, Libelle, Linda en Eigen Huis & Interieur, p/f magazine en Focus volgen 
het museum met veel belangstelling. Aankondigingen en beeldmateriaal van de tentoonstellingen werden in 
2013 veelvuldig geplaatst.
De tentoonstelling Kadir van Lohuizen | Via PanAm heeft veel landelijke media-aandacht gekregen, 
waaronder een interview in het televisieprogramma Kunststof. De uitzending werd bekeken door ruim 
215.000 kijkers.
De publiekstrekker Robert Doisneau | Meesterlijk straatfotograaf werd besproken in televisieprogramma’s als 
Kunststof, Koffietijd en De Avonden. In de gedrukte media stonden artikelen met een waarde € 243.000. 
WIT leverde meer dan € 400.000 aan mediawaarde op in de gedrukte media. In De Volkskrant werd WIT 
uitgeroepen tot een van de beste exposities van 2013.  
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Promotie
Diverse mediacampagnes werden opgezet bij tentoonstellingen: direct mail, televisie, radio, advertenties, 
buitenreclame en online. In 2013 is de zichtbaarheid van het museum in de stad Rotterdam vergroot door 
banieren op de Wilhelminakade, het vaker inzetten van driehoeksborden, het verspreiden van flyers en 
posters en het bestickeren van een tram die een jaar lang door het centrum van Rotterdam rijdt. 
In het kader van de tentoonstelling WIT is een intensieve en complete campagne gevoerd. Bovenop de 
standaard promotiemiddelen is er geadverteerd in De Volkskrant en Kunstbeeld. Met een stand op de 
Amsterdamse Uitmarkt werd WIT bij de opening van het culturele seizoen aangekondigd bij een breed 
publiek. In Rotterdam was WIT zichtbaar op de driehoeksborden en in diverse etalages van kledingwinkels. 
Een van de etalages was die van de Bijenkorf. Met het tijdschrift ELLE Decoration werd op een mooie 
manier samengewerkt. De 50 pagina’s tellende catalogus van WIT werd een onderdeel van het magazine 
dat in een oplage van 65.000 exemplaren is verspreid via de bestaande distributiekanalen van het magazine 
en in de museumwinkel. Een programma met masterclasses, workshops, lezingen en rondleidingen zorgde 
regelmatig voor interessante promotiemomenten.
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Cees Jongkind (1924-2013)
Cees Jongkind werd op 27 maart 1924 geboren te Amsterdam. Na de 5-jarige HBS te hebben doorlopen 
volgde hij een opleiding tot waterbouwkundige. Daarna was hij aanvankelijk in dienst bij de Wederopbouw 
in de Betuwe waar hij opnamen maakte van de oorlogsverwoestingen. Na nog korte tijd bij de gemeente 
Zutphen te hebben gewerkt bekleedde hij diverse functies in het bouwbedrijf.
Hij fotografeerde als jonge amateurfotograaf met een Certo Dollina 35 mm camera van zijn vader en was 
regelmatig op pad om bijzondere dingen vast te leggen. Zo maakte hij begin mei 1945 opnamen van de eerste 
verkennende geallieerde jeeps die Amsterdam binnenkwamen, de intocht van de Canadezen in Amsterdam, 
de bevrijdingsfestiviteiten en de voedseldroppings. 
Cees Jongkind overleed op 24 december 2013 in Amsterdam.

Ata Kandó 100 jaar
Ter ere van de honderdste verjaardag van Ata Kandó (Boedapest, 1913)  werd  een verhaal over haar leven 
en werk toegevoegd aan  De Donkere Kamer | Bijzondere verhalen uit de Nederlandse fotografie. Kandó is in 
Nederland vooral bekend geworden met haar foto’s van Hongaarse vluchtelingen, het fotoboek Droom in het 
woud (1957) en de reportages die zij in de jaren zestig maakte van de Indiaanse bevolking in Zuid Amerika. 
In het verhaal voor De Donkere Kamer staat Droom in het woud centraal. Digitale foto’s en boekfragmenten 
plaatsen dit boek in de context van haar complete oeuvre. Ieder kwartaal toont het museum in de vitrines een 
nieuwe selectie afdrukken uit haar omvangrijke archief.

Foto-Eddy, de negatieven van mijn vader
Het Fotomuseum beheert het archief van fotograaf Eddy de Jongh (1920-2002). Hij verwierf in de jaren 
zeventig en tachtig bekendheid dankzij zijn onopgesmukte portretten van talloze prominenten als Mies 
Bouwman, Joop den Uyl, Johan Cruyff, Simon Wiesenthal en Dr. Spock. Vrij Nederland publiceerde 
zijn foto’s onder meer bij de interviews van Bibeb en het NOS Journaal toonde zijn portretten achter de 
nieuwslezer.
Als kind reist regisseur David de Jongh vaak mee met zijn vader. Als Eddy in 2002 overlijdt, gaat David op 
zoek naar de verhalen die zijn vader gedurende zijn leven zorgvuldig verborgen had gehouden. In zijn archief 
ontdekt David een schatkamer aan vergeten reportage-fotografie uit de jaren vijftig en zestig. In de film Foto-
Eddy gebruikt David meer dan 700 foto’s waarvan 400 zijn gescand door het Fotomuseum. Ook achterhaalt 
hij het verhaal hoe Eddy als enige in het joodse gezin op miraculeuze wijze de Tweede Wereldoorlog 
overleefde. Foto-Eddy laat zien hoe ‘overlever’ Eddy de Jongh zich, mede dankzij de fotografie, na zijn 
traumatische ervaringen staande wist te houden. 

Adviescommissie
De jaarlijkse vergadering van de adviescommissie vond plaats in maart. De commissie geeft, in het licht van 
de Fotocollectie Nederland, advies over voorgenomen acquisities van het museum. Mattie Boom, Hripsimé 
Visser en Jannes Linders adviseerden om de volgende archieven in de collectie op te nemen:

De Haagse fotografe Marianne Dommisse (1927) werd vooral bekend met de kunstenaarsportretten die zij 
maakte voor Pulchri Studio. Haar archief omvat diverse andere onderwerpen zoals reportages van Staphorst, 
mode- en reisfotografie en vrij werk.

21
5. coLLEctiES



De bestaande collectie natuurfotografie van het museum wordt uitgebreid met het archief van 
natuurfotograaf Job (Johannes) Vijverberg (1880-1965), afkomstig uit de collectie van het 
Zoölogisch Museum. Vijverberg was evenals veel tijdgenoten uit de kringen van de natuureducatie en 
natuurfotografie van oorsprong onderwijzer. Vijverberg publiceerde veel foto’s in de monografische reeks 
Vogelidyllen en in diverse natuur- en fototijdschriften. In zijn teksten besprak hij regelmatig de technische 
(on)mogelijkheden van de vogelfotografie. Tot aan zijn pensioen in 1940 combineerde hij zijn beroep als 
onderwijzer met de natuurfotografie. 
Met de het archief van Harm Jacob Strengholt (1900-1979)/Maria Riendl (1905-1992) en Dick van der 
Wal (1918-2002)/Mia Strengholt (1926-2009) heeft het museum een collectie amateurfotografie uit twee 
generaties verworven. Het archief omvat reisalbums, inzendingen aan fotowedstrijden (1958-1964) en 
kalender- en natuurfotografie vanaf 1941. Met dit archief zijn de vakantiealbums van Harm Jacob Strengholt 
en Maria Strengholt-Riendl, de ouders van Mia Strengholt, meegekomen. 

Aanwinsten
Het museum werd verblijd met een genereuze schenking van 732 afdrukken van Aart Klein door de familie 
Klein. Het betreft een eerste keus van afdrukken op verschillende formaten en vertegenwoordigt een grote 
diversiteit aan onderwerpen en alle hoogtepunten in zijn oeuvre. De kleinzoons hielpen mee met het 
selecteren van de afdrukken die - om verder verval te voorkomen - uit het voormalige woonhuis van Aart 
Klein naar het museum werden overgebracht. 

Met steun van het Mondriaan Fonds werd de bibliotheek van ca. 7.000 Nederlandse fotoboeken van 
verzamelaar Jan Wingender verworven. De Collectie Wingender bestaat deels uit een aankoop en deels uit 
een schenking. De boeken zijn een enorme aanwinst voor de bibliotheek van het museum en worden als 
bijzondere bibliofiele collectie beheerd. 

In 2013 werd het fotoboek project  >Play van Carel van Hees aangekocht. De aankoop bestaat uit digitale 
bestanden en afdrukken behorende bij het boek, naast verschillende dummy’s, geluidsfragmenten en 
documentatie. Sinds  2011 is het verhaal over de totstandkoming van >Play  te zien in De Donkere Kamer.

Het voormalige bestuur van de Capi-Lux Alblas Stichting heeft ongeveer 600 originele afdrukken van de 
twintig prijswinnaars van de Capi Lux Alblas Prijs aan het museum in beheer gegeven. Deze prijs is een van 
de meest prestigieuze uit de geschiedenis van de Nederlandse fotografie. Ook het documentatie archief van 
de Stichting kwam in het beheer van het museum. De winnaars van de prijs waren:
Boudewijn Neuteboom (1980), Wim Noordhoek (1981), Aart Klein (1982), Peter Martens (1983), Sem 
Presser (1984), Laura Samsom Rous (1985), Hans Samsom (1985), Peter Ruting (1986), Paul de Nooijer 
(1987), Koen Wessing (1988), Jaap Drupsteen (1989), Ad van Denderen (1990), Ed van der Elsken -10 jaar 
Jubileum prijs (1991), Teun Hocks (1992), Johan van der Keuken (1993), Anton Corbijn (1994), Oscar van 
Alphen (1995), Gerald van der Kaap (1996), Vojta Dukát (1997) en Frans Lanting (1998).

Spreekuur
Het museum organiseerde vier spreekuren voor het publiek. In dit spreekuur kunnen objecten aan een 
conservator worden voorgelegd en worden vragen over conservering beantwoord door de restaurator. 
Een groot aantal tijdens dit spreekuur aangeboden beelden kwam niet voor opname in de collectie in 
aanmerking en werd dikwijls doorverwezen naar collega instellingen.

22
5. coLLEctiES

pASSiEVE conSERVERinG, REGiStRAtiE En diGitALiSERinG

Depot
Hoewel het museum over uitstekend geoutilleerde depots beschikt, worden er jaarlijks aanpassingen gedaan 
om het beheer ervan te verbeteren. Zo is er een start gemaakt met het verplaatsen van de omvangrijke 
collectie glasnegatieven naar een depot met een hogere luchtvochtigheid (45%). 
Daarnaast is een inventarisatie gemaakt van de nog beschikbare depotruimte. De resultaten daarvan bieden 
handvatten om de depotruimte efficiënter te gaan gebruiken. Uit een prognose van de groei van de collectie 
blijkt dat dit noodzakelijk is om de komende tien jaar een onderkomen te kunnen blijven bieden aan jaarlijks 
vijf analoge fotografische oeuvres.

Aanwinstenverwerking
Archieven die soms al geruime tijd worden bewaard in quarantaine depots of in verhuisdozen werden 
omgepakt in archivale dozen. Afgelopen jaar werden de archieven van ABC Press, Werner Mantz, Gerda van 
der Veen en diverse andere kleine aanwinsten globaal beschreven en werd de verpakking voorzien van een 
barcode voor de standplaatsregistratie. 

Conservering
Sinds de reorganisatie maakt de voormalige afdeling Conservering & Restauratie deel uit van de afdeling 
Collecties. Begin 2014 wordt het conserveringsplan voor onze eigen collectie afgerond. Daaruit komen 
de meest urgente conserveringsproblemen naar voren en de wijze waarop we die de komende jaren gaan 
aanpakken.
In  dit verband werd het afgelopen jaar gewerkt aan de conservering van originele afdrukken en 
glasnegatieven van Werner Mantz, die brand- en waterschade hebben opgelopen. Daarnaast werden de 
glasnegatieven van Evert van Ojen gereinigd en opnieuw verpakt. Door de oorspronkelijke beschrijvingen 
op de dozen over te nemen, werd dit archief meteen globaal ontsloten. 

Alle tentoonstellingen in en buiten het museum zijn door onze restauratoren begeleid en van 
conditierapporten voorzien. Zij gaven inrichters tevens adviezen over het ophangen en beveiligen van de 
werken. 

De restaurator werkt actief mee aan een werkgroep Fotorestauratie BeNeLux. Deze werkgroep komt minimaal 
twee keer per jaar bijeen, informeert elkaar over actuele ontwikkelingen in het vak en voert gezamenlijk 
onderzoek uit. Dit initiatief wordt gesteund door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en is opgericht 
om het nog jonge vak fotorestauratie te stimuleren.

Registratie
In 2013 is veel tijd geïnvesteerd in het begeleiden van de conversie van de collectiedatabase naar nieuwe 
software, Memorix Maior, en de overgang naar een nieuwe website. Het testen en oplossen van bugs waren 
tijdrovende processen. Daarnaast moesten een aantal verloren gegane onderdelen handmatig worden 
gereconstrueerd. Oude handleidingen werden herschreven en medewerkers werden geschoold in het 
gebruik van de nieuwe software. 
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Dankzij Memorix Maior werd het mogelijk om zelf databestanden uit Excel te importeren. Twee grote 
bestanden die klaar stonden om te importeren waren die van de archieven van Bas Roodnat (met 11.443 
beschrijvingen) en van Hannes Wallrafen (4.360). Andere, kleinere imports betroffen beschrijvingen van de 
archieven van Eddy de Jongh (348) en Evert van Ojen (2.720).

De beschrijvingen op de verpakkingseenheden van de Collectie Wereldmuseum werden in Filemaker 
geïmporteerd. De hele collectie is nu voorzien van een geautomatiseerde standplaatsregistratie en 
conditiebeschrijving.

Digitalisering
De digitale collectie werd verrijkt met 1.700 beelden van Paul Julien, 151 van Nol Binsbergen en met 1.900 
digitale contactvellen van Cas Oorthuys. Uit het archief van Koen Wessing werden 3.915 hoge resolutie scans 
van contactafdrukken, negatieven en kleurendia’s aan de beeldbank toegevoegd. 
De aankopen uit de periode (2003-2013) werden zichtbaar gemaakt door digitale beelden behorende bij het 
boek  Bouwlust van Theo Baart in de beeldbank te plaatsen.
Op fotografen.nl en de website van het Fotomuseum werden de portretten van ABC Press, Koen Lenarts, 
Evert van Ojen, Alfred van Sprang en Hannes Wallrafen van beeld voorzien. 

Digitaal beheer
Aan het begin van het jaar voltooide Caroline Grijsen in opdracht van het museum de handleiding Digitaal 
archiveren van afbeeldingen in een fotoarchief. Het doel van deze richtlijn is om de werkwijze van fotografen met 
het oog op het inrichten en beheer van hun digitale archief te stroomlijnen en verlies van digitale beelden 
en contextuele informatie (meta-data) te voorkomen. Deze handleiding is geschreven voor fotografen en 
gepubliceerd op de website van het museum.

Fotografen en hun familie
We krijgen steeds meer hulp van fotografen en hun familieleden bij de ontsluiting van hun archieven. Vaak 
zijn zij de enigen die nog informatie aan het archief kunnen toevoegen. Zo hielp fotografe Jutka Rona met de 
beschrijving van het archief van ABC Press. Pieter Boersma werkte aan de ontsluiting van zijn eigen archief. 
De familie Mantz werkte aan de ontsluiting en digitalisering van het archief van Werner Mantz. Dick Boer 
beschreef het archief van Adriaan en Dick Boer. Fenna en Hannah Oorthuys beschreven het archief van Cas 
Oorthuys. 

Presentaties van de collectie 
Originele afdrukken van Ata Kandó werden in bruikleen gegeven voor de tentoonstelling Old dreams, New 
dreams in Kranenburgh, Bergen NH (3 september tot en met 27 oktober). Nieuwe afdrukken uit het archief 
van Paul Citroen en zijn camera waren te zien in Palet van het Interbellum, Museum Dr8chten, Drachten (15 
december 2013 – 9 maart 2014).

Familia
Tijdens Fotoweek in september werd in het Limburgs Museum te Venlo het boek Familia gepresenteerd. In 
deze publicatie werden zwart-wit foto’s van Nico Jesse samengebracht met nieuwe kleurenfoto’s van Rafael 
Philippen en Edith Eussen. Zeven Limburgse families die door Nico Jesse in 1943 werden geportretteerd, 
werden zeventig jaar later opnieuw voor de camera gehaald. Een kleine presentatie was te zien in het 
Limburgs Museum en de Dominicanenkerk in Maastricht.
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Une histoire d’amour à Saint-Germain-des-Prés
Ed van der Elsken verbleef van 1950 tot 1955 in Parijs waar hij het leven deelde met de Hongaarse fotografe 
Ata Kandó. In die jaren fotografeerde hij een groep intellectuele ‘hangjongeren’ die hij in grofkorrelige 
zwart-wit foto’s vastlegde. Hun gezamenlijke avonturen vormden het onderwerp van de beeldroman ‘Een 
liefdesgeschiedenis in Saint-Germain-des Prés’ (1956), waarmee hij direct internationale bekendheid 
verwierf. Het boek verscheen bij De Bezige Bij, in coproductie met een Duitse en een Engelse uitgever. 
Van een Franse uitgave kwam het destijds niet. Dat is in 2013 rechtgezet met de uitgave van Une histoire 
d’amour à Saint-Germain-des-Prés. Tegelijkertijd verscheen bij dezelfde uitgever, Aman Iman Publishing, 
het boek Looking for love on the left bank. Dit boek bevat een reconstructie van de ontstaansgeschiedenis van 
Een liefdesgeschiedenis met contactafdrukken, schetsen en kaarten. In het boek is een tekst opgenomen van 
Tamara Berghmans.

Rabo Kunstcollectie
De restaurator heeft het afgelopen jaar de fotocollectie van de Rabo Kunstcollectie onderzocht. Zij 
bekeek ieder werk op zijn conditie en op factoren die daarop van invloed zijn (verwarming, werkruimtes, 
lichtomstandigheden zoals spots, en invloed van de zon, etc.)
De rapportage bevatte tevens een plan van aanpak voor het conserveren, verpakken en tentoonstellen 
van ieder afzonderlijk werk. De restaurator geeft inmiddels regelmatig advies bij het inrichten van 
tentoonstellingen.

Daguerreotypie
Onder leiding van het FotoMuseum Provincie Antwerpen en 18 partners in 13 landen werkt het Nederlands 
Fotomuseum mee aan een Europees project om 25.000 afbeeldingen van en gegevens over evenzovele 
daguerreotypieën te verzamelen en te publiceren op een website die ook via Europeana toegankelijk wordt 
gemaakt. Deze website wordt een belangrijk onderzoeksinstrument voor wetenschappers en verzamelaars 
en een bron van informatie voor geïnteresseerden. Het project wordt medio 2015 afgerond.

kEnniScEntRum

Bibliotheek
De bibliotheek van het Nederlands Fotomuseum behoort op haar gebied tot een van de best gesorteerde in 
Nederland. Hij wordt gebruikt door studenten van Kunstacademies, Fotovakscholen en universiteiten, door 
docenten en cursisten van de SKVR Fotografie & Media en door liefhebbers van fotografie en fotoboeken. 
Door bezuinigingen kon de vacature voor een bibliothecaris dit jaar niet worden ingevuld, maar was de 
bibliotheek niettemin op woensdag- en vrijdagmiddag voor het publiek geopend. Ruim 500 bezoekers 
wisten hun weg naar de bibliotheek te vinden. 
Op de website Fotografiebibliotheek.nl heeft de bezoeker toegang tot de catalogi van zes vooraanstaande 
Nederlandse fotografie-instellingen waarin inmiddels bijna 35.000 boeken zijn beschreven. Je kunt daar 
precies vinden welke publicatie zich waar bevindt. Door een verandering van de webhost weten we niet 
hoeveel geïnteresseerden deze website bezochten.
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Mijn Icoonfoto’s
Welke foto’s uit en over het verleden delen we in ons collectief geheugen? Zijn er eigenlijk wel foto’s die 
we allemaal kennen of verschilt dat per persoon en per generatie of leeftijd? Om mensen kennis te laten 
maken met de rol die foto’s spelen in de herinnering aan de geschiedenis, ontwikkelden het Nederlands 
Fotomuseum en de Erasmus Universiteit Rotterdam gezamenlijk het spel Mijn Icoonfoto’s. In plaats van 
een traditionele tentoonstellingsvorm is daarbij gekozen voor zogenaamde ‘serious game’ in de vorm van 
een futuristisch ogende schoolbank die uitnodigt tot actieve deelname. Het spel kan online gespeeld 
worden via www.mijnicoonfotos.nl maar ook via een interactief meubel dat geplaatst wordt op allerlei  
plekken in Nederland. Op deze manier bereikt het museum ook mensen die de game niet snel online zullen 
spelen of een museum bezoeken. Inmiddels hebben ruim 1.700 personen een poster met hun icoonfoto’s 
gemaakt. Mijn Icoonfoto’s is voortgekomen uit het promotieonderzoek ‘Canonieke Icoonfoto’s’ van Martijn 
Kleppe (Erasmus Universiteit Rotterdam) die het idee ontwikkelde i.s.m. Boudewijn Ridder (RAAF) en 
Frits Gierstberg (curator Nederlands Fotomuseum). Partners zijn ANP, Fotoleren.nl, Hollandse Hoogte, 
Nederlands Fotomuseum, Spaarnestad Photo/Nationaal Archief, We Are Odd en Picturae. Het meubel is 
ontwikkeld door Mothership en staat in 2014 in onder meer het Stedelijk Museum Schiedam, bij de World 
Press Photo Tentoonstelling in Kampen, het Persmuseum in Amsterdam en drie Stadswinkels van de 
Gemeente Rotterdam.
De volgende fondsen hebben genereus bijgedragen aan Mijn Icoonfoto’s: Erasmus Podium/Erasmus 
Universiteit Rotterdam, Erasmus Trustfonds, Gemeente Rotterdam, Stichting Bevordering van Volkskracht, 
Stichting Sem Presser Archief, Stichting Elise Mathilde Fonds en SNS Reaal Fonds. 

Onderzoek natuurfotografie
In de collectie van het Nederlands Fotomuseum bevindt zich het werk van de pioniers van de Nederlandse 
natuurfotografie, zoals Adolphe Burdet (1860-1940) en Richard Tepe (1864-1952). Zij fotografeerden in het 
kielzog van Jac. P. Thijsse en Eli Heimans.  Deze omvangrijke collectie natuurarchieven met bijbehorende 
natuurfotoboeken en tijdschriften is uniek in Nederland. De natuurfoto’s vormen niet alleen een document 
van talloze inheemse planten en dieren, maar maken ons bewust van de ingrijpende veranderingen die 
in het Nederlandse landschap hebben plaatsgevonden. Daarmee zijn ze zowel van fotohistorisch als van 
cultuurhistorisch belang. 
Dankzij het conservatorenstipendium van het Prins Bernhard Cultuurfonds wordt conservator Loes van 
Harrevelt een half jaar vrijgesteld voor onderzoek naar deze collecties. Het onderzoek zal in 2016 resulteren 
in een tentoonstelling en publicatie. Hiermee wordt de collectie onder de aandacht gebracht van fotografie- 
en natuurliefhebbers.
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Raad van Toezicht
Het Nederlands Fotomuseum heeft een Raad van Toezicht met zes leden en werkt volgens de principes van 
de Code Cultural Governance voor culturele instellingen. Dat betekent dat aan alle codevoorschriften wordt 
voldaan en als dat niet zo is, dat wordt uitgelegd (‘pas toe of leg uit’).
De samenstelling van de Raad is in het verslagjaar gewijzigd. Penningmeester/secretaris Ben Wentrup nam 
afscheid en werd opgevolgd door Guus de Wit. De Raad kwam vier keer in vergadering bijeen. De voorzitter 
en penningmeester/secretaris hebben tweemaal extra vergaderd met de directeur en het hoofd algemene 
zaken over de jaarrekening 2012 en de kwartaalcijfers van 2013.  
Voor het presenteren van de jaarrekening 2012 heeft accountant BDO in lijn met de Code Cultural 
Governance afzonderlijk met de penningmeester/secretaris gesproken. 

Organisatie
Het managementteam bestond uit de directeur en de drie afdelingshoofden. Het team vergadert elke twee 
weken. De afdelingshoofden adviseren de directeur over beslissingen inzake beleid, personeelszaken, 
financiën en alle andere belangrijke onderwerpen. In 2013 waren de belangrijkste onderwerpen de 
ingrijpende bezuinigingen in de cultuursector, het meerjarenbeleidsplan 2013-2016, het beroep tegen de 
beslissing van het Ministerie van Onderwijs over de hoogte van het subsidiebedrag  en de hoogte van de 
huisvestingslasten. Ook de voortgang van de reorganisatie en de invulling van het cultureel ondernemen 
kwamen meermalen ter sprake. 
Net als in 2012 is het activiteitenplan van 2013 omgezet in een Balanced Score Card (BSC) met bijbehorende 
doelstellingen en prestatie-indicatoren. Het managementteam evalueerde per kwartaal de voortgang 
daarvan. 

Reorganisatie
De reorganisatie van het Nederlands Fotomuseum is afgerond. Binnen de financiële kaders hebben we een 
organisatie waarmee we de kerntaken van het museum in stand kunnen houden. Daarom is van sommige 
medewerkers de functie enigszins verbreed, beter afgestemd op de doelen die het museum  nastreeft. 
Medewerkers hebben hun nieuwe taakomschrijving en de Ethische Code van de ICOM ondertekend.

In het begin van het jaar zijn de afdelingen Collecties en Conservering & Restauratie samengevoegd. Het 
managementteam bestaat nu uit het hoofd Collecties, het hoofd Presentaties en het hoofd Algemene Zaken. 
Daarnaast werken twee teams in opdracht van de directeur en leggen verantwoording af aan het 
managementteam: een ‘programmateam’ dat de hoofdlijnen uitzet van een integraal en samenhangend 
activiteitenprogramma en een team ‘cultureel ondernemen’ waarin verschillende medewerkers die 
producten verkopen een jaarplan maken op basis van door de directeur gestelde doelen. 
De organisatie is door deze reorganisatie beter ingericht op vergroting van eigen inkomsten.
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Beheerstichting Las Palmas Cultuur
De drie culturele instellingen in Las Palmas – SKVR Fotografie & Media, LP2 en het Nederlands 
Fotomuseum – hebben in 2007 een beheerstichting opgericht. De instellingen werken samen aan het 
beheer van het gebouw Las Palmas, het gebruik van ruimtes, inkoop van diensten, vaststellen van tarieven 
en collectieve bedrijfshulpverlening. Het bestuur van de stichting vergaderde het afgelopen jaar zes keer. 
Agendapunten waren vaak van financiële aard: huur en servicekosten, de naheffingen op de servicekosten, de 
omzetbelasting, de ICT infrastructuur en de  parkeerproblematiek op de Wilhelminakade.  

Huisvesting
In 2013 is onder leiding van de gemeentelijke dienst Stadsontwikkeling - de huurder van het culturele 
gedeelte van Las Palmas - een doorbraak bereikt met betrekking tot het verlagen van de huisvestingslasten. 
De huurovereenkomst die tot 2017 loopt, wordt opengebroken en vervangen door een nieuwe waarin 
vanaf januari 2014 een huurvrije maand en in 2017 een structurele verlaging is opgenomen. Tevens behelst 
de afspraak dat eigenaar Union eenmalig investeert in de verbetering van de kwaliteit van het gebouw. De 
verbouwing van het pand wordt nog in 2014 voorzien. 

ICT 
De in 2007 geplaatste telefooncentrale met eigen server en geschikt voor draadloos flexwerken was 
verouderd en is in 2012 afgeschreven. Halverwege het jaar is de centrale vervangen door een nieuw, flexibeler 
en goedkoper systeem op basis van internetbellen. 
In 2013 zijn investeringen gedaan in nieuwe computers en laptops die draaien op Windows 8, ter vervanging 
van de oude die nog op XP liepen.  

Kwaliteitszorg 
In 2013 is gewerkt aan onderstaande kwaliteitszorgprojecten:  

Museumregister
Het Museumregister is een landelijk register van museale instellingen die aantoonbaar voldoen aan criteria 
voor een kwalitatief hoogwaardige invulling van de functies van een museum. De criteria zijn samengevat in 
de Museumnorm. Het beheer van het Museumregister wordt uitgevoerd door de onafhankelijke stichting 
Museumregister Nederland. Het doel van museumregistratie is het zichtbaar maken, bewaken en verbeteren 
van de kwaliteit van de Nederlandse musea en daarmee bijdragen aan het verantwoord beheer van het 
culturele erfgoed in Nederland. Alleen musea die zijn opgenomen in het Museumregister kunnen lid zijn 
van de Nederlandse Museumvereniging en de Museumkaart aannemen. Om toegelaten te worden tot 
het Museumregister dient de Museumnorm ingevuld te worden. Het Nederlands Fotomuseum heeft een 
voorlopige registratie aangevraagd en later in het jaar alle documenten ingeleverd.

Veiligheidszorgplan  
Afgelopen jaar is de projectgroep veiligheidszorg van start gegaan met het uitwerken en realiseren van de drie 
belangrijkste aanbevelingen en prioriteiten van de Nulmeting Risicoanalyse in 2012 (het rapport Westhuis): 

 − vastleggen van heldere procedures bij diefstal en wateroverlast 
 − verhogen van de bewustwording van de veiligheidsrisico’s bij alle medewerkers 
 − het vigerende Bedrijfs Hulp Verleningsplan en het Collectie Hulp Verleningsplan bijstellen en uitbreiden 

zodat ze aan het vereiste kwaliteitsniveau voldoen. 
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Deze drie prioriteiten zijn uitgewerkt en vastgelegd in nieuwe documenten en procedures. 
In WIT, een tentoonstelling met veel kostbare bruiklenen en hoge veiligheidsrisico’s, zijn de nieuwe, 
strengere procedures en processen toegepast. Ook is voor de medewerkers een informatiebijeenkomst 
gehouden over het belang van veiligheidszorg. In maart 2014 wordt het Integrale Veiligheidszorg Plan 
vastgesteld.

Benchmarking: Museana
Het museum doet sinds 2008 mee aan een landelijke benchmark van musea, geïnitieerd door de Vereniging 
Rijksgesubsidieerde Musea (VRM): Museana. In dit onderzoek worden zo’n 70 musea met elkaar vergeleken 
op een groot aantal kengegevens, zoals bezoekersaantallen, doelgroepen, samenstelling van de formatie, 
eigen inkomsten, sponsoring en marketinguitgaven. Dit onderzoek laat goed zien waar het museum staat 
ten opzichte van vergelijkbare musea en biedt mogelijkheden om zaken bij te stellen en goed werkende 
voorbeelden van elkaar over te nemen.
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In en uit dienst
Na het onrustige jaar 2012 met grote personeelsreductie is het museum dit jaar in rustiger vaarwater terecht 
gekomen. De gemiddelde vaste formatie was in 2013 19,38 fp en de gemiddelde tijdelijke formatie 2,37 fp, in 
totaal 21,75 fp. 
De vaste formatie steeg in de loop van het jaar weer door het vervullen van twee vaste vacatures 
(officemanager en administrateur) van 17,58 fp naar 19,38. De vaste formatie ligt echter nog steeds ruim onder 
het niveau van 2007 (22 fp). Versterking van de formatie met een bibliothecaris en een technisch medewerker 
is meer dan wenselijk.

Freelancers
Het museum maakt gebruik van de diensten van ongeveer 50 freelancers, die onregelmatig
werkzaamheden verrichten voor het museum en daarvoor een factuur sturen.

Vrijwilligers 
In 2013 werkten gemiddeld zes vrijwilligers een dag per week bij de afdelingen Collecties en Presentaties. In 
de nota vrijwilligersbeleid werd de behoefte aan, de werving, de begeleiding en de beloning van vrijwilligers 
nader vastgesteld. 

Stagiairs
Het beleid van het museum is dat alle drie afdelingen een tot twee stagiairs per half jaar aannemen, in totaal 
dus minimaal zes stagiairs per jaar voor het hele museum. In het afgelopen jaar liepen in totaal 11 studenten 
(4 mannen/7 vrouwen) stage in het museum, afkomstig van MBO opleidingen (5), HBO opleidingen (3) en 
Universiteiten (3). 

Scholing
Het afgelopen jaar zijn er nauwelijks scholingsactiviteiten geweest. Er zijn alleen studiedagen en seminars 
bijgewoond, geen meerdaagse trainingen. Vier medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het opstellen 
van het veiligheidszorgplan en de stagiair hebben een studiedag over veiligheidszorg van de sectie Facilitair 
van de Museumvereniging bijgewoond. De administrateur volgde een seminar van de Belastingdienst over 
rendement en PR-medewerker woonde het museumcongres van de NMV bij.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim exclusief zwangerschapsverlof is 4% en is  t.o.v. 2012 (3,4%) iets gestegen. 
Daarvan is zowel het kort verzuim 0,9% (2012 1,2%), het middellange verzuim 0,4%  (2012 0,7%) en het 
lange verzuim 1 0,3% (2012 1,5%) gedaald. Het lange verzuim 2, 3 en 4 (zie hieronder) is daarentegen gestegen 
(vanwege één medewerker die langdurig ziek was).
Het aantal medewerkers dat nul uren heeft verzuimd is gestegen van 25% naar 40%.
Eén medewerker was in 2013 met zwangerschapsverlof.

Ouderschapsverlof
Twee medewerkers maken gebruik van de ouderschapsverlofregeling.
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Het museum werkt met een slagvaardig team aan het vergroten van de eigen inkomsten. In een businessplan 
zijn de bestaande activiteiten op het gebied van cultureel ondernemerschap goed op elkaar afgestemd, het 
rendement ervan verbeterd en nieuwe activiteiten ontwikkeld die (vooral) voortkomen uit onze museale 
kerntaken.
Speerpunten zijn het loyaliteitsprogramma, fotoverkoop, de museumwinkel, de webshop en 
restauratieopdrachten. In 2013 is het bruto-rendement op onze verkopen aanzienlijk verbeterd. Het 
museum scoort met 43% eigen inkomsten ruim 5% beter dan in 2012. Ten opzichte van andere musea in 
Nederland is dit hoog. Tevens zitten we ruim boven de gewenste norm van 17,5% van het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Loyaliteit
In 2013 heeft het museum een succesvol loyaliteitsprogramma opgebouwd. Er is een belangrijke stap gezet 
om personen die de kunst en cultuur een warm hart toedragen aan het museum te binden en daarmee het 
draagvlak te vergroten. Het museum is trots op het aantal Ambassadeurs en Vrienden, waaronder veel 
fotografieverzamelaars, dat het museum steunt. Het doel van het loyaliteitsprogramma is het genereren 
van extra structurele inkomsten en een deel van het publiek langdurig aan het museum te binden. Dit 
programma wordt op drie niveaus ingezet via sponsoring, ambassadeurs en vrienden. Bij de werving van 
ambassadeurs heeft het museum dankbaar gebruik gemaakt van de onlangs aangenomen Geefwet. Voor 
het vastleggen van de periodieke gift werkt het museum samen met notariskantoor Frits von Seydlitz in 
Breda. Dat sponsort het opmaken van de aktes, geeft advies en denkt actief mee over innovatieve vormen van 
sponsoring. 
 
Fotoverkoop
Net als loyaliteit is de fotoverkoop een van de pijlers, waarop het team dit jaar heeft ingezet. Bestaande 
samenwerkingsverbanden zoals met de HEMA en Lumick zijn geïntensiveerd, nieuwe samenwerkingen 
zoals met de Bijenkorf en persbureau Hollandse Hoogte zijn aangegaan. Tevens is meer acquisitie gedaan 
voor interieuropdrachten met als resultaat dat foto’s uit de collectie van het museum te zien zijn in de 
kantoren van Nationale Nederlanden en APM Terminals.
   
Het Nederlands Fotomuseum werkt inmiddels ruim twee jaar succesvol samen met HEMA. De 
samenwerking past in de strategie om beelden uit de collectie voor een groot publiek toegankelijk te maken. 
HEMA en het Nederlands Fotomuseum zijn logische partners: beide merken zijn typisch Nederlands, het 
Fotomuseum staat voor de Nederlandse fotografie en HEMA staat bekend om de geboden kwaliteit op het 
gebied van fotografie. Tijdens Fotoweek (20 – 29 september) is een nieuwe selectie beelden op aluminium 
gelanceerd.
De samenwerking met Lumick is vorig jaar van start gegaan en enthousiast ontvangen door bedrijven en 
particulieren. Met de nieuwste technieken op het gebied van led-verlichting worden topstukken van onder 
andere Cas Oorthuys en Aart Klein op bijzondere wijze door Lumick aangelicht.

In november heeft het museum een Photo Store geopend op de afdeling wonen van De Bijenkorf in 
Rotterdam. Hier worden alleen hoogwaardige barietafdrukken verkocht. Deze foto’s zijn door de meester-
drukker van het museum, Hans Bol, met de hand afgedrukt op barietpapier van museale kwaliteit. De 
samenwerking past in het streven van De Bijenkorf haar klanten exclusieve producten aan  te bieden.
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Het museum is eveneens trots op de samenwerking met persbureau Hollandse Hoogte. Vanaf augustus 2013 
staan ruim 12.000 beelden uit de collectie van het museum online. Met deze samenwerking wil het museum 
de zichtbaarheid en de verkoop van zijn collectie in de business to business-markt vergroten.  

Restauraties
De restauratoren van de afdeling Collecties hebben behalve aan de eigen collecties ook opdrachten 
uitgevoerd voor andere instellingen en particulieren. In het afgelopen jaar is de omzet vergroot doordat 67 
objecten voor 19 verschillende externe opdrachtgevers werden gerestaureerd. Met de Rabo Kunstcollectie, 
het Museum Boijmans Van Beuningen en de Afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek 
Leiden zijn afspraken gemaakt over structurele samenwerking. Het betreft hier zowel grotere projecten als ad 
hoc dienstverlening. Voor een vijftal instellingen werden workshops over het conserveren van foto’s gegeven 
of uitgebreide adviezen geschreven.

Innovatief
Het Nederlands Fotomuseum initieert elk jaar een innovatief project. Dit jaar heeft het museum 
deelgenomen aan de Scandinavian Road Trip. Tachtig teams reden met de auto in een toertocht naar het 
noorden van Europa. Alle teams reden voor een goed doel en werden gesponsord door particulieren 
en bedrijven. Zo ook het team van het Nederlands Fotomuseum dat ruim 7.000 kilometer in 8 dagen 
heeft afgelegd voor het werven van Ambassadeurs en Vrienden. Om dit project onder de aandacht te 
brengen heeft het museum een succesvolle online-marketingcampagne ontwikkeld. De deelname aan de 
Scandinavian Road Trip heeft een krachtige impuls gegeven aan het museum, zowel in publicitair als in 
financieel opzicht. In zes weken tijd hebben we een honderdtal nieuwe vrienden mogen verwelkomen. 
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Raad van Toezicht
De heer R.J. Vles – voorzitter
De heer B.R.H. Wentrup – secretaris/penningmeester (tot 13 juni 2013)
De heer C. Collet
De heer P. Hermanides
Mevrouw K.W. Krijgsman
De heer H. Nijenhuis
De heer G. de Wit – secretaris/penningmeester (vanaf 13 juni 2013)
Mevrouw E. van Zanten

HeT nederlands FoToMuseuM BedankT
Adviescommissie collecties
Mattie Boom – conservator fotografie Rijksmuseum
Anneke van Veen – conservator fotografie Stadsarchief Amsterdam
Jannes Linders – fotograaf
Hripsimé Visser – conservator fotografie Stedelijk Museum Amsterdam

Subsidiënten
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Gemeente Rotterdam
Prins Bernhard Cultuurfonds / Wertheimer Fonds
Mondriaan Fonds

Founders Las Palmas
OVG Projectontwikkeling
Havenbedrijf Rotterdam

Hoofdsponsor
BankGiro Loterij
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Caldic Collectie
Centraal Museum
Electronic Art Intermix, New York
EYE Film Instituut Nederland
Fabrique des illusions, Parijs
Flatland Gallery
Galerie Esther Woerdehoff, Parijs
Galerie Paul Andriesse
Galerie Reinhard Hauff, Stuttgart
Galerie Ron Mandos
Galerie Thomas Schulte, Berlijn
Galerie Unit CMA
German Meteorological Service, National 
Meteorological Library
Hans Lensvelt 
In camera galerie, Parijs
Jan des Bouvrie / Studio Het Arsenaal
Kahmann Gallery

Kamel Mennour, Parijs
Livingstone Gallery
Magnum Photos
Modernism INC
Motive Gallery, Brussel
Nederlands Instituut voor Animatiefilm NIAf
Neugerriemschneider, Berlijn
Pieter van Huystee Film & TV
Privécollectie Robbin Louz
Rabo Kunstcollectie
Rijksmuseum, Amsterdam
Roy Peters 
Studio David Batchelo, Londen
The Contemporary African Art Collection, Ltd, 
Parijs
Van Abbemuseum
Helmut Völter, Leipzig
Van Zoetendaal Collections
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Fondsen en overige sponsors
Duncan of Jordanstone College of Art & Design, 
University of Dundee
Erasmus Podium/Erasmus Universiteit Rotterdam
Erasmus Trustfonds
Europese Commissie 
Eyes on Media 
Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten 
Gemeente Rotterdam
Goethe-Institut Nederland.

Institut Français des Pays-Bas
Ministerie van Buitenlandse Zaken 
Mondriaan Fonds 
Nikon Europe 
Prins Bernhard Cultuurfonds
SNS REAAL Fonds
Stichting Bevordering van Volkskracht
Stichting Else Mathilde Fonds 
Stichting Sem Presser Archief
The Carnegie Trust for Universities of Scotland

VSB Fonds

Bruikleengevers
Annet Gelink Gallery
Antiquariaat Van Paddenburgh

Art Affairs

Atelier Robert Doisneau, Parijs
Véronique Bourgoin, Parijs

Partners
75B
Anneke Hilhorst
ANP
Boekhandel v/h Van Gennep
Cecily Layzell
Centre Culturel de Liège ‘Les Chiroux’.
Coebergh Communicatie & PR – Milou Dooijes, 
Gervaise Coebergh
De Bijenkorf
Depot Rotterdam
Dienke Dekker
Dirk van Weelden
Donald Gardner
drelight Belichtingstechniek
Duncan of Jordanstone College of Art & Design, 
Dundee
Ediotech, Berlijn
Ester Naomi Perquin
Flatland Gallery
Fotoleren.nl 
Fotovaklaboratorium de Verbeelding bv
Frank Tornow RT Ausstellungstechnik, Berlijn
Fransje Killaars en Dienke Dekker
Galerie Paul Andriesse
Galerie Ron Mandos

Goethe-Institut Nederland
Hans Bol, Ooy
Hearst Magazines Netherlands, ELLE Decoration
Hollandse Hoogte
ING Belgium Art Management, Brussel
Institut Français des Pays-Bas
IRIS Koeriers
Jan des Bouvrie
JMT Floorcoverings
Johan Deumens
Kamer 465
Karen Gamester
Katarina Gregos, Brussel
Kortmann Art Packers & Shippers B.V.
Laze Tripkov
Le Bal, Parijs
Lensvelt
Little Brown Book Group
Lucy Klaassen
M.I.D. Carpets
Margreeth Olsthoorn
Mark van Rossem
MK2
Mothership, Jeroen Everaert
Museé l’Elysée, Lausanne



NOOR 
Onomatopee
Paradox
Pauline van Gemert
Paul Vincent
Peter Romkema Lichtontwerp
Phanta Vision
Picturae 
Robert Genn
Rocka Reprografie B.V.
Ron de Hoog Lijsten
ROSPHOTO, Sint Petersburg
Schiphol Airport Library
Sikkens Foundation
Spaarnestad Photo/Nationaal Archief

Steenbergen Stichting
Studio Aandacht
Studio Alfredo Jaar, New York 
Studio Beige
SWOON Sign & Visual
Terveertekst
Thomas Eyck
Tungsten Studio
Uitgeverij Augustus
Uitgeverij Querido
Veuve Cliquot
We Are Odd
WeTransfer
Wieckse Witte
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primair  Onderwijs
Cultuurtraject De Donkere Kamer 922 leerlingen
Basisaanbod 131 leerlingen
Totaal 1.053 leerlingen

voortgezet onderwijs en mbO
Cultuurtraject Verbeeld Je 475 leerlingen
Basisaanbod en maatwerk
Aanbod i.s.m. SKVR   

3.564 leerlingen
4.544 leerlingen

Totaal 8.583 leerlingen

hoger onderwijs
Basisaanbod en specials 360 studenten
Samerwerkingsprogramma’s Pabo Hogeschool 
Rotterdam

265 studenten

Museumgidsenproject met Willem de Kooning 
Academie

17 studenten

Masterclasses bij WIT 50 studenten
Totaal 775 studenten

alle doelgroepen
Rondleidingen 2.136 deelnemers

publiekseducatie vrijetijdsfotografen
Bonds Meester Klasse 110 deelnemers
Meimaand fotografiemaand 50 deelnemers

publiekseducatie volwassenen
Fotowalk 88 deelnemers
Fotogasten 190 deelenemers
Fotoweek. Grootste familiestudio vna Nederland 997 bezoekers
Museumnacht 2.495 bezoekers
Burenavond 125 bezoekers
Randprogrammering WIT 250 deelnemers (naar schatting)

publiekseducatue kinderen en jongeren
Jeugdvakantiepaspoort 109 bezoekers

educatie professionals
De Donkere Kamer #1 300 deelnemers
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En de bouwploeg: Mia van der Burg, Rop de Graaf, Pim van Halem, Sigmund de Jong, Jos van der Meulen, 
Jan Neggers, Ron Nout, Arnold Schalks, Hans Verschoor.

EducAtiE – bEREik



 mARkEtinG - bEzoEkERSAAntALLEn

in het museum
Nederlands Fotomuseum 69.314
Aantal bezoekers tentoonstellingen op locatie 25.000

Online
Nederlandsfotomuseum.nl 324.126 (bezoeken)
Fotoleren.nl 28.852
Fotografen.nl 36.251
Dageurreobase.org 9.055
Fotografiebibliotheek.nl onbekend
Zwartwit.nu onbekend

Facebook 10.042 (volgers)
Twitter 2.787 (volgers)
E-news 6.700 (abonnees) 

  Opbouw bezoekersaantallen 2011-2013
2011 2012 2013

Totaal 64.658 65.340 69.314

Volbetalend 14% 13% 14%
Gereduceerd 29% 22% 20%
Entree gratis 21% 30% 15%
Museumkaart 28% 27% 33%
Onderwijs 8% 8% 18%

bezoekers per tentoonstelling
Alfredo Jaar | The Sound of Silence 5.518 5 weken
From Holland with Love 11.775 10 weken
Robert Doisneau | Meesterlijk straatfotograaf 19.537 13 weken
WIT 24.738 16 weken

bezoekers per tentoonstelling op locatie
Lewis Hine in Fotomuseum Winterthur 11.950
Lewis Hine in ICP 33.652
Frits J. Rotgans in ROSPHOTO 3.150
Dream City in ROSPHOTO 3.500
Mark Cohen in Le Bal 15.000

coLLEctiES

Schenkers
Pieter Boersma (Amsterdam)
Flip Bool (Den Haag)
Havenbedrijf (Rotterdam)
H.J. Leibbrand (Arnhem)
Familie Klein (Amsterdam)
Naturalis (Leiden)
Mw. H. Philip-Onderwater (Rotterdam)
Lay Song Schutte-Tan (Deventer)
M.C. van Werkhoven (Woerden)
Pim Westerweel (Naarden)
Uitgeverij 010 (Rotterdam)

Steun bij het verwerven en ontsluiten van collecties 
Voor 2013 is het museum speciale dank verschuldigd aan de volgende personen:
Dick Boer (beschrijving archief Adriaan en Dick Boer), Pieter Boersma (beschrijving eigen archief), Familie 
Klein (selectie en schenking afdrukken Aart Klein), Familie Mantz (beschrijving archief en digitalisering 
documentatiebestand Werner Mantz), Hannah en Fenna Oorthuys (beschrijving archief Cas Oorthuys), 
Jutka Rona (aanvulling op beschrijving archief ABC Press), Marianne Visschedijk (beschrijving archief Bas 
Roodnat).

Tentoonstellingen in het buitenland
In het kader van het Nederland Rusland jaar werd de tentoonstelling Frits J. Rotgans. Holland in full colour 
met nieuwe afdrukken van Frits J. Rotgans getoond in Rosphoto, Sint Petersburg, Rusland (27 oktober tot 
en met 24 november). 

Totaal aantal objecten in beheer: ca. 4.683.644.
Het aantal in 2013 verworven objecten is ca. 113.042 (prestatie indicatoren: 100.000). Waaronder het 
negatieven- en afdrukkenarchief van Marianne Dommisse (ca. 85.000) , >Play (ca. 12.000), aanvullingen 
archief Jo Bokma (ca. 10.000), afdrukken Capi-Lux Alblas (ca. 600), afdrukken Uitgeverij 010 (ca. 800).

Het Fotomuseum gebruikt twee databases: Memorix (raadpleegbaar via het internet), waarin records 
bijgehouden worden op beeldniveau, en FileMaker (voor intern gebruik), waarin records worden 
bijgehouden die meerdere objecten kunnen bevatten zoals aanwinsten.

Memorix Maior
Totaal aantal records (beschrijvingen): 651.273
Totaal aantal scans: 171.588
Aantal in 2013 toegevoegde records (beschrijvingen): 26.888 (prestatie indicatoren: 10.000)
Aantal in 2013 toegevoegde scans: 8.420
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FileMaker
Totaal aantal records (beschrijvingen): 35.881
Aantal in 2013 toegevoegde beschrijvingen: 750.

Aanwinsten
Het museum ontving in 2013: 11 schenkingen, 2 aankopen, 2 collecties of (deel)archieven in beheer en 12 
aanvullingen op collecties of archieven.

Nieuwe collecties of (deel)archieven
Archief Marianne Dommisse (1927)
Negatieven- en afdrukkenarchief van Marianne Dommisse: vooral portretten van kunstenaars en hun werk 
uit de (Haagse) kunstwereld. O.a. opnamen van Jan Cremer.

Afdrukkencollectie Capi-Lux Alblas (1980-1998)
De afdrukken van de winnaars van de Capi-Lux Alblas Prijs, met werk van twintig fotografen:
Boudewijn Neuteboom (1980), Wim Noordhoek (1981), Aart Klein (1982), Peter Martens (1983), Sem 
Presser (1984), Laura Samsom Rous (1985), Hans Samsom (1985), Peter Ruting (1986), Paul de Nooijer 
(1987), Koen Wessing (1988), Jaap Drupsteen (1989), Ad van Denderen (1990), Ed van der Elsken -10 jaar 
Jubileum prijs (1991), Teun Hocks (1992), Johan van der Keuken (1993), Anton Corbijn (1994), Oscar van 
Alphen (1995), Gerald van der Kaap (1996), Vojta Dukát (1997) en Frans Lanting (1998).

Afdrukken van Uitgeverij 010 (1989-1998)
Originele afdrukken behorende bij de serie: Monografieën van Nederlandse architecten (1989-1998), met 
werk van fotografen als Wout Berger, Jannes Linders, Jan Versnel en Kim Zwarts.

Aankopen
Carel van Hees (1954), >Play (2001), omvattende afdrukken, dummies, geluidsfragmenten en documentatie.
Anne Geene (1983), Nieuwe feiten; waarnemingen uit het dieren- en plantenrijk en het heelal in het algemeen 
(2012). 

dE coLLEctiE VAn hEt FotomuSEum

Legenda
* Door aankoop, bruikleen of schenking verworven aanvullingen op reeds aanwezige collecties.
** Verworven nieuwe collecties.

Collecties in beheer
Freek Aal (1923-2004)

Diana Blok (1952) / Marlo Broekmans (1953)
Adriaan (1875-1940) en Dick Boer (1906-1986)
Hans de Boer (1927-1989)
Jan den Boestert (1910-1992)
Jo Bokma (1913-2008) *
Charles Breijer (1914-2011)
Norbert Buchsbaum (1925-1998)
Adolphe Burdet (1860-1940)
Bert Buurman (1915-1998)
Capi-Lux Alblas (1980-1998) **
Paul Citroen (1896-1983) 
Martien Coppens (1908-1986)
Violette Cornelius (1919-1998)
Frans de la Cousine (1945-1998)
Bob van Dam / Combipress (1928-2002)
Ger Dekkers (1929)
A.J.A.A. Dingjan (1893-1966)
A.J. Dingjan (1927-1985)
Marianne Dommisse (1927) **
Cobie Douma (1914-2001)
Miek Douw (1915-2003)
Adriaan Dronkert (1914-2002)
Bernard Eilers (1878-1951)
Wally Elenbaas (1912-2008)
Ed van der Elsken (1925-1990) *
Mattheus Engel (1940)
John Fernhout (1913-1987)
Foton / Ton den Haan (1937)
Piet Frederiks (1926-2006)
Adriaan Friesendorp (1875-1936)
Galerie Fotomania
Cor Geljon (1928-2005)
Chas Gerretsen (1943) 
Cok de Graaff (1904-1988) *
Julius Guggenheimer (1885-1943)
Haagsche Fotokring (HFK) (1938-2008) 
Bert Haanstra (1916-1997)
Kees Hana (1910-1975)
J.J. Hansma (1887-1971)
Paul Hartland (1910-1991)
Robert de Hartogh (1942)
Fred Hazelhoff (1925-2002)
W.F. van Heemskerck Düker (1910-1988)
Dop Heijns (1918-1995)
Jacob Heimans (1889-1978)

Fons Hellebrekers (1901-1994)
Dirk de Herder (1914-2003)
Lex de Herder (1927-2000)
J.J.C. (Jacob) van der Hoeven (1872-1967)
Henk van der Horst (1912-1942)
Bertha van der Horst-Dikker (1907-1991)
Leo Hübscher (1903-1992) 
Menno Huizinga (1907-1947)
Peter Hunter (1913-2006)
Nico Jesse (1911-1976)
Eddy de Jongh (1920-2002) *
Cees N. Jongkind (1924-2014)
Paul Julien (1901-2001) *
Jan Kamman (1898-1983)
Ata Kandó (1913)
Jan Kann (1908-1965)
Hans Katan (1924-2006)
Jan van Keulen (1913-1994)
D. de Kijzer (1849-1930) en J.M.R.A. de Kijzer  
(1891-1974)
G. Kiljan (1891-1968)
Aart Klein (1909-2001)
F.P.J. Kooijmans (1907-1997)
Ary W.G. Koppejan (1919-2013)
Boris Kowadlo (1911-1959)
Helena van der Kraan (1940)
Esther Kroon (1966-1992) *
Dolf Kruger (1923)
Egbert Kunst (1921-1998)
J.C. Ladiges (1913-1987)
Frits Lamberts (1920-2007)
W.F. Leijns (1884-1966)
Cornelis (1889-1962) en Peter de Leijser  
(1920-2005) 
Koen Lenarts (1926-2009)
Manuel van Loggem (1916-1998) 
Lucebert (1924-1994)
Jan van Maanen (1913-1979)
Willem van Malsen (1893-1985)
J.R. Mandos (1924)
Werner Mantz (1901-1983) *
Frits Marmelstein (1870-1957)
Peter Martens (1937-1992)
Wies Meertens (1915-1991)
Victor Meeussen (1911-1986)
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ABC Press (1945-1955)*
Oscar van Alphen (Cees Nieuwenhuizen) (1923-
2010)

G. Azings Venema (1869-1936)

Heinz Baudert (1915-2003)
Katharina Eleonore Behrend (1888-1973) 
Herbert Behrens (1931)
Kors van Bennekom (1933)
Lood van Bennekom (1905-1978)
Nol Binsbergen (1908-1945) 



Marius Meijboom (1911-1998) 
Cees van der Meulen (1921-1990)
Corrie Meyer-Kattenburg (1910-1995)
Kees Molkenboer (1907-1987)
Wim de Mooij van Wieringen (1915-1999)
Egbert Munks (Herrie van Borssum Waalkes) (1932-
1994)
Nico Naeff (1918-1988)
Wim Noordhoek (1916-1995)
F.J. Nusink (1881-1967) *
Evert van Ojen (1886-1964)
Jaap d’Oliveira (1908-1978)
Cas Oorthuys (1908-1975)
Cas van Os (1907- 1989)
Leen van Oudgaarden (1904-1960)
Hans Pelgrom (1939-1980)
Nol Pepermans (1920-2007)
Hans Poley (1924-2003)
Bas Roodnat (1930-2004)
Frits J. Rotgans (1912-1978)
Sanne Sannes (1937-1967)
Jan Schiet (1921-1964)
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)
Willem Suermondt (1885-1952)
Richard Tepe (1864-1952)
Pieter Gerbrand van Tienhoven (1875-1953)
Ellen Thorbecke (1902-1973)
Maria Toby (1936-1984)
Henk Tromp (1926-2000)
Hugo Tutein Nolthenius (1863-1944)
Jan Rudolph Tutein Nolthenius (1857-1941)
Uitgeverij 010, Originele afdrukken behorende bij 
de serie: Monografieën van Nederlandse architecten 
(1989-1998) **
Pieter Vandermeer (1940)
Gerda van der Veen (1936-2006)
Louise van der Veen (1909-1997)
Olof Veltman (1925-1978)
Claar Verdenius-Pronk (1915-1996)

Carel de Vogel (1922-2005)
Puck Voûte (1911-2003)
Jan Vrijhof (1907-1986)
Sam Waagenaar (1908-1997)
Hannes Wallrafen (1951)
Fotocollectie Wereldmuseum Rotterdam (19e-20 
eeuw)
Hein Wertheimer (1913-1997)
Koen Wessing (1942-2011)
Lies Wiegman (1927-2011)
Ed van Wijk (1917-1992)
C.J.W. Wijnaendts (1898-1987)
Meinard Woldringh (1915-1968)
Hans Wolf (1909-1992)
Steef Zoetmulder (1911-2004)
Piet Zwart (1885-1977)

En verder werk van onder anderen:
Anonieme Zuid-Afrikaanse straatfotografen 
(amateur en professioneel)
Hans Aarsman (1951)
Theo Baart (1957)
W.J. Beekman (1893-1976)
Wout Berger (1941)
Gré Bergsma (1925)
Carel Blazer (1911-1980)
Henze Boekhout (1947)
Paul Bogaers (1961)
Hans Bol (1957)
Kim Boske (1978)
Familie Le Bret-de Bosson (ca. 1900-1950) *
Koos Breukel (1962)
Michal Butink (1975)
Sarah Carlier (1981)
Nicole Carstens (1958-2001)
Jan Dietvorst (1953)
Ad van Denderen (1943)
Adrienne van Eekelen (1963)
Hans Eijkelboom (1949)
Esther Elenbaas-de Hartog (1905-1998)
Wendy Ewald (1951)
J.P. Felix (1917-2007)
Zachary Formwalt (1979)
Jan M.J.J. Gadiot (1911-1990)
Anne Geene (1983) *

Hans Gremmen (1976)
Arno Hammacher (1927)
Toos Hasekamp (toegeschreven aan, periode 1915)
Risk Hazekamp (1972)
Carel van Hees (1954) *
Maria Hille (1827-1893)
Corine Hörmann (1968)
Wil van Iersel (1965) 
Casparinus Jenezon (1872-1950)
Geert van Kesteren (1966) 
Johan van der Keuken (1938-2001)
Mark Klett (1952)
Gert Jan Kocken (1971)
Michael de Kooter (1979)
Luuk Kramer (1958)
Susanne Kriemann (1972) 
Ine Lamers (1954)
Bertien van Manen (1942)
Masha Matijevic (1981) 
Dorothée Meyer (1973) 
Hans van der Meer (1955)
Joep Neefjes (1949) / Loodwicks Press Images
Paulien Oltheten (1982)
Willem Popelier (1982)
Sem Presser (1917-1986)
Carl Rensing (1826 -1898)
Tony van Renterghem (1919-2009)

Lon Robbé (1946)
Imre Rona (1902-1974)
Frank van der Salm (1964) 
Erich Salomon (1886-1944)
Don Sars (1975)
Joachim Schmid (1955)
Paul Seawright (1965)
Steenbergen Stichting (Marcel Borsten, Linda-
Maria Birbeck, Hanneke Franssen, Hannah Horsch, 
Mark Vincent Houston, Thijs Koelink, Christian 
van der Kooij, Kim Krijnen, Yvonne Lacet, Raoul 
de Lange, Ola Lanko *, Jaap Scheeren, Thomas 
Schlijper, Petra Stavast, Andrea Stultiens)
Martine Stig (1972) / Vanessa van Dam (1971)
Andrea Stultiens (1974)
Siebe Swart (1957) 
Michel Szulc-Krzyzanowski (1949)
Rein Jelle Terpstra (1960)
Elisabeth Tonnard (1973)
Bert Verhoeff (1949) 
Roy Villevoye (1960) 
Simon de Waard (1905-1986)
Cor van Weele (1918-1989)
Hans Werlemann (1948)
en diverse professionele en amateurfotografen
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pERSonEEL

vaSTe medeweRkeRS     in en uiT dienST

Directie
Ruud Visschedijk, Directeur (38u)

Algemene Zaken
Gerda Mulder, Hoofd Algemene Zaken (38u)
 
Max Claase, Facilitair beheerder (38u)  
Sandra van Geest, Officemanager (30,4u)    in vaste dienst 01-10-2013
Rosa Hessels-Mora, Baliemedewerker (12u)
Mary Moore, Baliemedewerker (28u)
Chris Stahl, Baliemedewerker (28u)
Nina Valkhoff, Baliemedewerker (8u)
Bob Verbruggen, Baliemedewerker (8u)
Marieke van de Zandschulp (30,4 u) Administrateur                  in vaste dienst 01-11-2013

Presentaties
Ruud Visschedijk, Hoofd Presentaties a.i. (38u)

Lobke Broos, Marketing en Communicatie ( 30,4)                   
Nicolette Dons, Educatief medewerker (30,4u) 
Kim Fransen, Educatief medewerker (30,4u) 
Frits Gierstberg, Curator (38u)
Mira Matiç Projectleider Tentoonstellingen (32u)

Collecties
Martijn van den Broek, Hoofd Collecties (38u) 

Anneke Groeneveld, Conservator (28,8u)
Loes van Harrevelt, Conservator (32u)
Carolien Provaas, Medewerker Beeldresearch (38u)
Eelco Loode, Beheerder Digitale Collectie (24u)
Herman Maes, Restaurator (38u)
Stefanie de Vries, Registrator (20u)
Mario van de Winkel, Registrator (38u)
Henriette Verdonk, Assistent Restaurator (30,4u)

TijdeLijke medeweRkeRS

Algemene Zaken
Sandra van Geest, Officemanager (30,4u)     in dienst 01-4-2013
Marieke van de Zandschulp, Administrateur (30,4u)   in dienst 01-5-2012   

Presentaties
Annemarie van den Eijkel, Marketing en Communicatie  in dienst 01-10-2013
Celine van Kleef, Projectmedewerker Tentoonstellingen  in dienst 01-01-2013
Lian Meijaard, Medewerker Educatie/zwangerschapsverv.  in dienst 01-05-2013
        uit dienst 31-12-2013
Marjolijn Storm, Projectmedewerker  Tentoonstellingen  uit dienst 01-04-2013
Coen van der Steen, Marketing en Communicatie   in dienst  01-02-2013
        uit dienst 30-09-2013
Collecties 
Annette Behrens, Depotbeheerder (22,8u)                                
Katrin Pietsch, Restaurator (30,4u)                                              

Formatie 2011-2013

Omschrijving 2013 2012 2011
Totale formatie 21,75 fp (29 personen) 24,14 fp (32 personen) 29,38 fp (37 personen)
Waarvan vast 19,38 fp (25 personen) 20,79 fp (27 personen) 25 fp (33 personen)
Mannen 36% 43% 40%
Vrouwen 64% 57% 60%
Waarvan tijdelijk 2,37 fp 4 (personen 3,35 fp (5 personen) 3,4 fp (6 personen)
Mannen 40% 8% 17%
Vrouwen 60% 92% 83%

ziekteverzuim 2013 (2012)
Bron: ARBO Vitale Verzuimstatistieken

Omschrijving toelichting 2013 2012
% inclusief zwangerschapsverlof 4,3% 4,6%
% exclusief zwangerschapsverlof 4,0% 3,4%
Verzuimdagen 435 394
Nul verzuim geen enkel verzuim 40% 25%
Kort verzuim 1-8 dagen 0,9% 1,2%
Middellang verzuim 8-43 dagen 0,4% 0,7%
Lang verzuim 1 43-91 dagen 0,3% 0,8%
Lang verzuim 2 91-183 dagen < 0,1% 0,05%
Lang verzuim 3 183-365 dagen 2,3% 0,6%
Lang verzuim 4 > 365 dagen < 0.1% 0,05%
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Algemene Zaken 
Barbara Gen, Illybar medewerker
Jim Gregory, Illybar medewerker
Carina Hesper, Baliemedewerker, Zaalwacht/gastvrouw
Femke van Heugten, Zaalwacht/gastvrouw 
Charlotte Kan, Baliemedewerker, Zaalwacht/gastvrouw
Marjan Laaper, Zaalwacht/gastvrouw 
Sarojini Lewis, Illybar medewerker
Patricia Souza, Illybar medewerker
Kirsten Spuijbroek, Baliemedewerker

Presentaties
Jan Adriaans, Fotograaf
Margot Annuschek, Rondleider
Naomi Boas, Rondleider
Mia van der Burg, Op-en afbouwmedewerker 
T.L. Chan (Hoo Man), Rondleider  
Sjef van Duin, Rondleider/Medewerker Bibliotheek
Mark van Etten, Grafisch ontwerper
Rop de Graaf, Op-en afbouwmedewerker
Jim Gregory, Fotograaf
Stefan Gross, Op-en afbouwmedewerker
Pim van Halem, Op-en afbouwmedewerker
Carina Hesper, Rondleider
Femke van Heugten, Rondleider
Rens Horn, Rondleider
Ellen Houtman, Rondleider
Job Janssen, Fotograaf
Sigmund de Jong, Op-en afbouwmedewerker
Jos van der Meulen, Op-en afbouwmedewerker
Jan Neggers, Op-en afbouwmedewerker
Ron Nout, Op-en afbouwmedewerker
Mandy Prins, Projectleider Tentoonstellingen               
Boudewijn Ridder, Ontwikkelaar Website 
Arnold Schalks, Op- en afbouwmedewerker
Eddy Seesing, Rondleider
Annelies Sinke, Projectmedewerker ZWART|WIT 
Hans Verschoor, Technisch Medewerker
Anne van der Zwaag, Curator ZWART|WIT 

Collecties
Hans Bol, Fotograaf

vRijwiLLigeRS
Presentaties
Marjolijn Storm, Project Reclamefotografie
Roxanne van Kooten, Project ZWART|WIT
Nora van den Heuvel, Project ZWART|WIT

Collecties
Maarten Briels, registratie negatieven Koen Wessing. 
Mathijs van Oosterhoudt, digitalisering contactafdrukken Cas Oorthuys en andere collectiestukken. 
Vai van den Heiligenberg, conservering  glasnegatievenarchief Evert van Ojen.

STagiaiReS

September 2012 tot en met januari 2013

naam afdeling studierichting  instelling
Remy Vermaas Algemene Zaken/

Facilitair Beheer
MBO Facilitaire
Dienstverlening 

Albeda College 
Rotterdam 

Nino Pouwels MBO Facilitaire 
Dienstverlening,

MBO Secretaresse opleiding Albeda College, 
Rotterdam 

Coby Nieuwkamp Educatie HBO Docentenopleiding Willem de Kooning 
Academie Rotterdam

Februari tot en met juni 2013 

 naam afdeling studierichting Opleiding

Tamara van IJzendoorn Algemene Zaken/
Facilitair Beheer

MBO Facilitaire 
Dienstverlening 
Facilitair Medewerker

Albeda College Rotterdam 

Marel Oliveira Algemene Zaken/
Facilitair Beheer

MBO Facilitaire 
Dienstverlening 
Facilitair leidinggevende

Albeda College Rotterdam

Musa Yaylak Algemene Zaken/ 
Administratie

MBO Financiele Beroepen Albeda College Rotterdam

Dicky Jansen Presentaties/Educatie HBO
Culturele Maatschappelijke 
Vorming 

Hogeschool Rotterdam

Hanna Schouten Presentaties/Educatie WO Kunstgeschiedenis Universiteit Leiden 

Anne Schoenmaker Presentaties/Educatie WO Algemene 
Cultuurwetenschappen

Erasmus Universiteit 
Rotterdam 
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September 2013 tot en met januari 2014

 naam afdeling studierichting Opleiding
Caisa Slui Algemene Zaken/

Facilitair Beheer 
HBO Facilitaire 
Dienstverlening 

Hogeschool 
Rotterdam 

Lindy Kuit Presentaties/Educatie WO Kunstgeschiedenis Universiteit 
Amsterdam

nevenFuncTies

Ruud Visschedijk, directeur
Voorzitter jury Zilveren Camera
Voorzitter stichting Cinema Zuid
Voorzitter stichting Fotoweek
Bestuurslid Stichting PhotoQ
Bestuurslid Stichting Cinema Delicatessen
Bestuurslid Stichting Impakt
Raad van Toezicht Stichting Image Festival
Raad van Advies Rotterdams Uitburo
Werkveldcommissie Fotovakschool
Werkveldcommissie AKV/St. Joost Fotografie
Voorzitter jury De Kracht van Rotterdam

Frits Gierstberg, hoofd Tentoonstellingen
Lid Commissie Beeldende Kunst Prins Bernhard Cultuurfonds
Lid redactieraad Photography & Culture (Berg)
Lid Wetenschappelijke commissie, FotoMuseum Antwerpen
Advisory Board, Lieven Gevaert Center for Photographic Studies, Leuven
Visiting tutor, Piet Zwart Instituut, Rotterdam
Lid jury Dutch Doc Award
Lid Jury New Documentary
Nominator Dutch Doc Award
Nominator Deutsche Börse Photography Prize
Nominator Pic-Sea Prize Knokke-Heist
Guest curator Gjon Mili XIII
Bestuurslid Stichting Kunstpublicaties Rotterdam
Bestuurslid stichting Shoot-n-Share
Bestuurslid stichting Travelling Light

Martijn van den Broek, hoofd Collecties
Bestuurslid Stichting Peter Martens (tot en met oktober 2013)
Bestuurslid en secretaris Gebruikersvereniging Picturae

Herman Maes, restaurator
Bestuurslid en penningmeester Nederlands Fotogenootschap
Bestuurslid en penningmeester European Daguerreotype Association – EDA (sinds 06 december 2013)

Lobke Broos, Marketing en Communicatie
Bestuurslid Vereniging Musea Rotterdam

PuBlicaTies

Frits Gierstberg
Voorwoord, Jaarboek GUP, Amsterdam 2013
Sprookje. In: Hans van Asch, Troebel Landschap, Eindhoven (Lecturis) 2013
Realisme van het fragment. In: Orna Wertman, Birdlands, Amsterdam (eigen uitgave) 2013
Introduction, In: Véronique Bourgoin, Vrai ou Faux? Act I & II, Salzburg en Parijs (Fotohof & Royal Book 
Lodge), 2013
The Construction Business: The Photographer in Wartime. In: Tracy Mackenna en Edwin Jansen, War as Ever, 
Eindhoven (Onomatopee), 2013
War as Ever! in the Nederlands Fotomuseum. In: Tracy Mackenna en Edwin Jansen, War as Ever, Eindhoven 
(Onomatopee), 2013
‘Méditerranée: une beauté qui aveugle’, In: The Eyes. Ouverts sur l’ Europe, Printemps/Été 2013
Documentary, humanism en book-making: traditions in Dutch photography. In IMA, December 2013

overige acTiviTeiTen

Ruud Visschedijk
Lezing Museo della Fotografia, Roma op 29 november
Presentatie Belevingsroute Wilhelminapier, Architectuur Film Festival Rotterdam, 11 oktober
Extern examinator KABK op 27 juni in Den Haag
Opening tentoonstelling Familia in Limburgs Museum op 22 september in Venlo

Frits Gierstberg
Lezing POPPY Bankgiroloterij op 5 maart
Seminar SNS Reaal op 8 maart
Lezing Newport en Cardiff 2 en 3 mei
Lezing Photoshop, WORM, 26 juni
Opening tentoonstelling Annie van Gemert, MMKA 27 september
Symposium Doc nu II St Joost Breda op 7 oktober
Lezing en symposium Descriptive Systems Praag op 19 oktober
Opening tentoonstelling Building the Rotterdam, De Rotterdam op 23 november
Lezing Tokyo Kogei Universiteit Tokio, 5 december
Lezing Third Gallery Aya, 7 december

Buitenlandse werkbezoeken aan Antwerpen, Arles, Basel, Brussel, Düsseldorf, Knokke, Londen, Parijs, 
Praag, Osaka, Pristina, Tokio, Venetië en Winterthur
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Martijn van den Broek, hoofd Collecties
Regulier overleg beeldbankenregeling Pictoright
Portfolio reviews tijdens Fotografi i Fokus, the South Sweden Photography Biennial, Malmö, Zweden,  
1 maart 2013
Deelname en presentatie Collections of the Nederlands Fotomuseum in Rotterdam, The Netherlands, congres 
Photography in the Museum, Rosphoto St. Petersburg, Rusland, 21-23 mei 2013
Deelname en presentatie, seminar Photography – Museum Narratives. Georganiseerd door Archaeology 
of Photography Foundation, het National Museum en het National Institute of Museology and Collections 
Protection, in National Museum, Warschau, Polen, 14-15 oktober 2013
Lid wetenschappelijk comité van het congres Collection Management (CO-MA), Safeguarding 
Image Collections, Issues in the management of photographic collections,  Koninklijk instituut voor het 
kunstpatrimonium (KIK-IRPA), Brussel, België, 31 oktober 2013
Bezoek Paris Photo, Parijs 13 t/m 16 november

Loes van Harrevelt, conservator
Deelname aan ledendag Nederlands Fotogenootschap, Stedelijk Museum, Amsterdam, 26 april 2013
Deelname aan Join the Digital Art Force! , Het Nieuwe Instituut, Rotterdam, 27 juni 2013 
Lezing bij de tentoonstelling Holland in full colour, Frits J. Rotgans, Rosphoto, Sint Petersburg,  
Rusland, 17 oktober 2013
Deelname aan Symposium Breekbaar bezit, Fotomuseum Provincie Antwerpen, Antwerpen,  
28 november 2013

Deelname aan Minicongres Integraal Veiligheidsmanagement in Musea, sectie veiligheidszorg Nederlandse 
Museumvereniging, Rijksmuseum, 12 december 2013
Bezoek Paris Photo, Parijs 13 t/m 16 november 2013

Herman Maes, restaurator
Deelname symposium en presentatie ‘Daguerreobase’, congres Photography in the Museum, Rosphoto St. 
Petersburg, Rusland, 21-23 mei 2013
Deelname symposium en presentatie ‘Show me your shoes, I’ll tell you what you collect’, Collection 
Management (CO-MA), Safeguarding Image Collections, Issues in the management of photographic collections,  
Koninklijk instituut voor het kunstpatrimonium (KIK-IRPA),  Brussel, België, 31 oktober 2013
Workshop Conservering daguerreotypieën, Rosphoto, Sint Petersburg, Rusland, 21-23 oktober 2013
Presentatie Daguerreobase op Paris Photo, Grand Palais, 15 november 2013
Presentatie ‘Fotografie op glas. Fotografische technieken en ingrepen, een overzicht’, symposium Breekbaar 
Bezit, Fotomuseum Provincie Antwerpen, 27 & 28 november 2013
Deelname symposium en presentaties, ‘Photography Narratives’ & ‘Conservation in a digital world’, 
Macedonian Centre for Photography, Skopje, Macedonia, 9 & 10 december 2013

Katrin Pietsch, restaurator
Deelname symposium “Breekbaar Bezit; fotografie op glas” en deelname masterclass “Conservation of glass”, 
door Katharine Whitman, Fotomuseum Provincie Antwerpen, Antwerpen, 28 en 29 november 2013

Henriëtte Verdonk, assistent restaurator
Lezing “Fotoalbum 1851-1920: behoud of bedreiging van het daarin bewaarde fotografische materiaal?” 
tijdens lezingenmiddag East is East and West is West van Vakgroep Boek van de sectie Boek, Papier en 
Fotografische Materialen van Restauratoren Nederland, Universiteitsbibliotheek Leiden, 7 november 2013.
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