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inleiding
Op 18 april 2007 opende Hare Majesteit Koningin Beatrix het nieuwe gebouw Las Palmas Cultuur, 
waarin het Nederlands Fotomuseum, de SKVR-BeeldFabriek en LP II zijn gehuisvest. 
Het Nederlands Fotomuseum opende met de spraakmakende tentoonstelling Dutch Eyes, een 
thematisch overzicht van de Nederlandse fotografie vanaf het begin tot nu. De eerste in zijn soort 
in een kwart eeuw. De tentoonstelling en het gelijknamige boek deden veel stof opwaaien in de 
brievenrubrieken van de dagbladen en op internetfora. Zij maakte de tongen los over de vraag wat 
dan wel zo kenmerkend is voor de Nederlandse fotografie en welke fotografen al dan niet tot de 
nationale canon gerekend mogen worden. Het was een passende start van het nieuwe Nederlands 
Fotomuseum. 

De tentoonstelling werd bezocht door ruim 25.000 bezoekers, bijna net zo veel als het jaarlijkse bezoek 
in het ‘oude’ gebouw aan de Witte de Withstraat. In 2007 bezochten meer dan 50.000 bezoekers het 
museum. Daarover kan nog worden gezegd dat we er in geslaagd zijn een bredere publieksgroep 
met onze activiteiten aan te spreken.

Het jaar 2007 stond vanzelfsprekend vrijwel helemaal in het teken van de verbouwing, de inrichting 
en de verhuizing naar Las Palmas en het maken van een vliegende start van het nieuwe Fotomuseum. 
Daarin zijn we met vlag en wimpel geslaagd. De verhuizing en inrichting waren op tijd gerealiseerd, 
er is een succesvolle sponsoractie uitgevoerd en de persaandacht voor het museum was enorm. De 
gemeente Rotterdam, de Wertheimer Stichting en de Mondriaan Stichting alsmede de ‘founders’ 
van Las Palmas (OVG Projectontwikkeling en het Havenbedrijf Rotterdam N.V.) en de sponsors en 
fondsen hebben enthousiast bijgedragen aan de realisatie van het museum. 

De nieuwe locatie van het Nederlands Fotomuseum op de Wilhelminakade in Rotterdam biedt 
ongekende mogelijkheden. Nu al zien we dat de samenwerking tussen de drie culturele instellingen 
in Las Palmas vruchten afwerpt. Het museum heeft bijvoorbeeld in LP II een tentoonstelling over de 
Rotterdamse haven (Port Images) gepresenteerd, die in opdracht van het 75-jarige Havenbedrijf is 
geproduceerd. Evenementen die extra bezoekers opleveren voor het Nederlands Fotomuseum. Ook 
is inmiddels gebleken dat de samenwerking met de SKVR-BeeldFabriek de actieradius van beide 
instellingen aanzienlijk heeft vergroot.

In het jaarprogramma had het museum voor het jaar 2007 vier doelen voor ogen:
De verhuizing van de Witte de Withstraat naar Las Palmas en de inrichting succesvol afronden;
Samen met de ander partners in Las Palmas een spetterende opening organiseren met het doel de 
naamsbekendheid van het Nederlands Fotomuseum in korte tijd aanzienlijk te vergroten;
Een voor een breed publiek aantrekkelijk programma bieden in het eerste jaar;
Het beoogde bedrag van € 1 miljoen verwerven bij sponsors en fondsen om de herinrichting van het 
museum en de opening te financieren.
Nu, een jaar later, kunnen we zeggen dat we alle doelen hebben gerealiseerd.
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kenniscentrum
Fysiek kenniscentrum in Las Palmas
De mediakunstenaar Geert Mul heeft enkele attractieve installaties ontworpen voor het nieuwe 
kenniscentrum in Las Palmas. Met de installatie W4 maakt de bezoeker zelf een selectie uit de  
gedigitaliseerde collectie van het museum. Het resultaat van deze zoektocht wordt op een groot 
scherm gepresenteerd. S8 is een installatie met korte filmpjes die een verhaal over een foto vertellen. 
Tijdelijke installaties die te zien waren: Nabeelden van Rein Jelle Terpstra, De Ramp, dat een beeld 
geeft van de nieuwsvoorziening tijdens de watersnoodramp in 1953 en Stadswijk Rotterdam, een  
on line boekproject van Bob van der Vlist.

Websites
De website wordt sinds de opening door een grote nieuwe doelgroep bezocht. Zij is flink uitgebreid 
en in een geheel nieuw jasje gestoken. De website is aangevuld met uitgebreide dossiers, fotoboe-
ken waarin gebladerd kan worden en twee nieuwe webtentoonstellingen.
In 2007 is de website 230.000* keer bezocht. Het aantal bezoekers is gegroeid van 300 per dag in 
december 2006 naar ruim 800 per dag in 2007. Onze portaalwebsite Photostart (die we samen 
met PhotoQ en de Fotografenfederatie hebben opgezet) werd 120.000 keer bezocht en de fotografie-
bibliotheek 25.000 keer. 
* Door het gebruik van nieuwe software voor de statistieken (sinds eind 2006) is het bezoek van  
zoekmachines als Google weggefilterd en wordt alleen het aantal bezoeken geteld van gewone 
computergebruikers. Met de oude software zou het aantal bezoeken in 2007 uitkomen op ongeveer 
600.000.

Weblessen
In 2007 zijn twee weblessen gerealiseerd volgens een door het museum en de Koninklijke Bibliotheek 
ontwikkelde module. Het is een handig gereedschap geworden om snel en eenvoudig leuke weblessen 
te maken. De eerste lessen werden op verschillende scholen getest, die er meteen enthousiast over 
waren. In 2008 wordt de module aangeboden aan andere foto-instellingen.

Fotografiebibliotheek
De Fotografiebibliotheek, een website waarop de fotografieboekencatalogi van zeven instellingen is 
te doorzoeken, heeft een succesvol vervolg gekregen. Het Rijksmuseum en het Stedelijk Museum  
Amsterdam hebben inmiddels hun catalogi toegevoegd en diverse kleinere instellingen hebben 
aangegeven zich in 2008 te willen aansluiten. Meer hierover in hoofdstuk 2.4.
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presentaties

tentoonstellingen

In 2007 werden door de opening van het museum in april weliswaar minder tentoonstellingen dan 
gebruikelijk gepresenteerd, het aanbod was niettemin rijk geschakeerd. Hoewel het tentoonstellings-
beleid in grote lijnen geen veranderingen onderging, is er wel een grotere nadruk op de geschiedenis van 
de fotografie komen te liggen. Met de tentoonstelling Dutch Eyes. Uit de schatkamers van de Nederlandse 
fotografie 1840-heden heeft het museum duidelijk kunnen maken hoe rijk de fotogeschiedenis van 
ons land is. Tegelijkertijd heeft het museum de kans gegrepen om te laten zien dat het samenwerkt 
met vele andere musea en archieven in het land. Met de realisatie van tentoonstelling-, depot- en 
werkruimtes die voldoen aan de hoogste klimaattechnische standaarden, is het museum bovendien 
een belangrijke potentiële partner geworden van buitenlandse instellingen. 
Historische fotografie kwam ook uitgebreid aan bod in de ‘Rotterdamse’ tentoonstelling Panorama 
Las Palmas. In beide tentoonstellingen waren eveneens films van fotografen te zien. Overigens waren 
ook in andere tentoonstellingen films en video’s te zien, zoals Togliatti Sonata en NeoRealismo. Daarmee 
werd de inhoudelijke lijn fotografie-film (still-moving) van de afgelopen jaren doorgetrokken. Er 
was in 2007 veel aandacht voor jonge (Rotterdamse) fotografen met een aantal solo-presentaties. 
Aandacht voor beeldcultuur was er met de tentoonstelling van Joachim Schmid - met veel gevonden 
foto’s uit het dagelijks leven - en Jacqueline Hassink met de installatie Car Girls, over de marketing 
van automerken door ‘gastvrouwen’ op internationale autobeurzen. Voor de tentoonstellingen Dutch 
Eyes, Panorama Las Palmas en Ed van der Elsken: Jazz werd uitgebreid geput uit de eigen archieven. 

De tentoonstellingen in de grote zaal en de inrichting van de publieksruimten werden vormgegeven 
door het Rotterdamse ontwerpbureau Waacs, dat ook de inrichting van Panorama Las Palmas voor 
zijn rekening nam. Het bureau ontwierp een ingenieus flexibel wandensysteem dat de mogelijkheid 
biedt voor iedere tentoonstelling een andere ruimtelijke indeling te maken. Door met doorzichtige, 
gekleurde filters te werken, is een visueel spannend parcours ontworpen. De grafische vormgeving 
van de ruimten was in handen van Pingpongdesign. 

2
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en reisde als co-productie met het Nederlands Fotomuseum door naar Londen, Rotterdam en Umea. 
Bij Photoworks/Steidl verscheen een catalogus. Getoonde projecten waren o.m. Bilder von der Strasse 
(vanaf 1982), Very Miscellaneous (1996), Decisive Portraits (1998/2004), Photogenetic Drafts (1991) en de 
serie Statics (1995-2003). 

> Joel Meyerowitz. Out of the Ordinary 1970-1980

 15 september t/m 25 november

De Amerikaanse fotograaf Joel Meyerowitz (New York, 1938) is een van de grote meesters van de 
straatfotografie. Daarnaast was hij een pionier van de kleurenfotografie. Hij begon in 1962 op straat 
te fotograferen en gebruikte direct een kleurenfilm, tegen de heersende trends in de documentaire 
fotografie in. Pas met de publicatie van zijn werk in het boek Wild Flowers (1983) kreeg zijn vroege 
kleurenwerk uit de jaren zestig grotere bekendheid. Met dit overzicht van ruim 160 foto’s -zowel vintage 
en nieuwe digitale afdrukken- werd Meyerowitz’ fotografie uit de jaren zeventig voor het eerst aan 
een groot Europees publiek getoond. De tentoonstelling werd samengesteld door Régis Durand en 
Joel Meyerowitz en geproduceerd door Jeu de Paume, Parijs. In samenwerking met uitgeverij Episode 
bracht het Nederlands Fotomuseum een catalogus uit. 

> NeoRealismo. De nieuwe fotografie in Italië 1932-1960 

9 september t/m 30 december

Het neorealisme staat bekend als een stroming in de Italiaanse filmkunst van tijdens en vlak na de 
Tweede Wereldoorlog. Regisseurs als Roberto Rossellini, Vittorio de Sica en Luchino Visconti worden 
vaak met deze stroming in verband gebracht. Het ‘nieuwe realisme’ van hun films bestond in eerste 
instantie uit aandacht voor de -soms bittere- alledaagse werkelijkheid van ‘gewone’ mensen in 
het door de oorlog verwoeste Italië. De tentoonstelling, met werk van o.a. Pietro Donzelli, Mario 
Giacomelli, Federico Patellani en Tazio Secchiaroli, bracht de fotografie van het neorealisme voor het 
eerst uitgebreid in kaart en plaatste haar in de context van de tijd. Kranten en geïllustreerde week- 
en maandbladen vormden in het pre-televisietijdperk voor de neorealisten de belangrijkste podia 
om hun beeldverhalen onder een groot publiek te brengen. Vandaar dat er in de tentoonstelling een 
aparte sectie was opgenomen over fotojournalistiek met bladen als Il Tempo, Il Mondo, Spazio,  
Il Politechnico en Cinema Nuovo. Daarnaast werd een aparte filmzaal ingericht waar filmfragmenten 
uit de neorealistische cinema werden vertoond.
NeoRealismo 1932-1960 werd samengesteld door Enrica Viganó. Een groot deel van de foto’s in deze 
expositie waren afkomstig uit de collectie van de Turijnse kunstverzamelaar Guido Bertero. De filmstills 
kwamen uit de collectie van Christoph Schifferi in Zürich. Uit de collectie van het Fotomuseum werd 
een webtentoonstelling gemaakt met de Italiaanse foto’s van Nico Jesse en Sam Waagenaar, die beiden 
in 1959 een fotoboek over Rome uitbrachten.

> Ine Lamers. Togliatti Sonata

 18 april t/m 27 mei

De Rotterdamse beeldend kunstenaar Ine Lamers maakte een videoinstallatie over Togliatti, een stad 
in Rusland met een bewogen geschiedenis: het ging in de Stalin-tijd onder in een stuwmeer en werd 
elders opnieuw opgebouwd. Het werk bestond uit een double-screen projectie met vanuit een rijdende 
auto in de avond gemaakte filmopnamen en een registratie van het optreden van een lokaal kamerorkest.

Tentoonstellingen

> Dutch Eyes. Uit de schatkamers van de Nederlandse fotografie 1840-heden  

18 april t/m 26 augustus

Het uitgebreide ‘standaardwerk’ Een nieuwe geschiedenis van de fotografie in Nederland. Dutch Eyes 
verscheen in het voorjaar van 2007 bij uitgeverij Waanders. Dutch Eyes was het eerste grote, samen-
hangende overzicht van de geschiedenis van de Nederlandse fotografie in meer dan 25 jaar. Het Ne-
derlands Fotomuseum heeft ervoor gekozen om met de openingstentoonstelling inhoudelijk aan te 
sluiten bij deze belangrijke publicatie. Zij vormde voor de leek een bijzondere kennismaking met de 
rijke Nederlandse fotogeschiedenis. Voor de kenners was Dutch Eyes een feest der herkenning, maar 
ook een verrassende tentoonstelling, doordat binnen de thematische aanpak nieuwe dwarsver-
banden te ontdekken waren tussen de werken van bekende en onbekende fotografen. De gekozen 
thema’s waren o.a. het maakbare landschap, vroege natuurfotografie, fotografie uit het interbellum, 
fotografie en beeldende kunst, antropologische fotografie en engagement in de fotografie. Ook was 
er een selectie films van fotografen te zien. In totaal waren foto’s van meer dan 200 fotografen te 
zien, afkomstig uit meer dan twintig Nederlandse collecties, van het Rijksmuseum tot het Rotter-
damse Gemeentearchief en van het Koninklijk Huisarchief tot de collectie Van Zoetendaal. Gastsa-
menstellers voor delen van de tentoonstelling waren Saskia Asser, Naomi Boas, Miriam Bestebreurtje, 
Flip Bool en Ingeborg Leijerzapf.

> Panorama Las Palmas

18 april t/m zomer 2008 

Met de opening van de tentoonstelling Panorama Las Palmas heeft het museum een lang gekoes-
terde ambitie gerealiseerd: een (semi) permanente plek in Nederland waar de geschiedenis van de 
fotografie wordt getoond. Panorama Las Palmas werd samengesteld uit een verzameling foto’s en 
films die in de afgelopen 150 jaar in een omtrek van drie kilometer rond het gebouw Las Palmas zijn 
gemaakt. Aan bod komen uiteenlopende fotografische werkwijzen en praktijken, opdrachtsituaties, 
druktechnieken, fotoboeken en -albums en presentatievormen. Er is werk opgenomen van o.a.  
Andor von Barsy, Jannes Linders, Cornelis Nieuwland, Cas Oorthuys, Frans F.A.A. Pöppinghausen,  
John Sherrington, Otto Snoek en Daniël van de Ven. Panorama Las Palmas werd samengesteld door 
freelance tentoonstellingsmaker Joop de Jong. Bruiklenen voor deze tentoonstelling kwamen uit 
diverse Rotterdamse collecties en archieven. 

> Joachim Schmid. Photoworks 1982-2007

15 september t/m 25 november 

In 1989, het jaar waarin de fotografie 150 jaar bestond, bedacht de Berlijnse kunstenaar Joachim 
Schmid het motto ‘Geen nieuwe foto’s voordat de oude zijn opgebruikt!’ Deze tentoonstelling – het 
eerste overzicht van Schmids werk – maakt duidelijk dat hij in de afgelopen 25 jaar zelden een beeld 
van eigen hand heeft laten zien. In plaats daarvan verzamelt en ordent hij gevonden foto’s. Hiermee 
legt hij patronen bloot die verwijzen naar allerlei sociale rituelen, menselijke verlangens, huiselijke 
situaties en economische omstandigheden die mensen met foto’s vastleggen en uitdragen. Op een 
productieve manier vermengt Schmid de rol van kunstenaar, historicus, criticus, archeoloog en antro-
poloog. De tentoonstelling werd samengesteld door John Weber van het Tang Museum in Saratoga 
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>	Adrienne van Eekelen. Las Palmas 

18 april t/m 25 mei

In opdracht van het Nederlands Fotomuseum fotografeerde de Rotterdamse fotograaf Adrienne van 
Eekelen het gebouw Las Palmas van binnen en buiten bij nacht in de periode dat het leegstond. Zij 
presenteerde het resultaat in een lange fries van twaalf zwart-wit foto’s van 1x1 meter. 

>	Ed van der Elsken. Jazz 

30 juni t/m 26 augustus

In 1958 publiceerde fotograaf Ed van der Elsken een boekje met foto’s van invloedrijke en bekende 
jazzmuzikanten die hij bij optredens in het Amsterdamse Concertgebouw had gemaakt. Het Fo-
tomuseum organiseerde ten tijde van het North Sea Jazz Festival een kleine tentoonstelling bij de 
heruitgave van het boek door de Duitse uitgever Steidl.

Tentoonstellingen in het binnenland

> De Rotterdam. Boegbeeld van de vooruitgang

In het informatiecentrum Katendrecht is deze succesvolle tentoonstelling, die in 2006 in het Fotomuseum 
plaatsvond, ‘permanent’ opnieuw ingericht, in afwachting van de komst van het echte passagierschip 
in het voorjaar van 2008.

>	Port Images

Curatoren Joop de Jong en Simon Kool stelden een tentoonstelling samen waarin de geschiedenis 
van de Rotterdamse haven in beeld werd gebracht. De tentoonstelling die in LPII was te zien, bevatte 
werk van onder andere Henri Berssenbrugge, Cas Oorthuys, Frits Rotgans, Ed van Wijk, Eva Besnyö, 
Aart Klein, Dick Sellenraad, Andrea Stultiens, Daniël van de Ven, Jochem Wijnands, Carel van Hees, 
Arie Kievit en Freek van Arkel. Port Images werd geproduceerd door het museum in opdracht van het 
Havenbedrijf Rotterdam N.V. dat in 2007 75 jaar bestond.

Tentoonstellingen in het buitenland

> Dutch Dare. Contemporary Photography from the Netherlands

Op uitnodiging van de Mondriaan Stichting stelde Frits Gierstberg in 2006 de tentoonstelling Dutch 
Dare samen voor het Australian Center for Photography in Sydney. In 2007 reisde Dutch Dare naar 
Jakarta (Erasmus Huis) en Yokyakarta in Indonesië. Met werk van o.a. Elspeth Diederix, Marnix Goossens, 
Gert Jan Kocken, Anouk Kruithof, Hans van der Meer, Julika Rudelius, Jaap Scheeren, Martine Stig en 
Viviane Sassen. 

> Joachim Schmid. Photoworks 1982-2007

De overzichtstentoonstelling van Joachim Schmid was een co-productie van het Tang Museum (Sara-
toga), Bildmuseet (Umea), The Photographers’ Gallery (Londen) en het Nederlands Fotomuseum en 
was in 2007 in het Tang Museum en The Photographers’ Gallery te zien.

> Rafaël Philippen. Convallaria majalis 

2 juni t/m 22 juli

De jonge Rotterdamse fotograaf Rafaël Philippen toonde zijn recente werk dat hij maakte in diverse 
wereldsteden -van Rotterdam tot Shanghai. Het merendeel van zijn werk bestond uit een soort 
landschappen: plaatsen op straat, in parken of op ondefinieerbare locaties aan de ‘achterkanten’ 
van de stad. Daarnaast maakte hij portretten van jonge vrouwen. Opmerkelijk daarbij is dat hij de 
portretten en andere opnamen door elkaar presenteerde. Bij de tentoonstelling, een eigen productie 
van het Fotomuseum, verscheen een boek met dezelfde titel bij uitgeverij Episode.

> Kathryn Hillier. Genius loci 

28 juli t/m 16 september

Het werk van de Amerikaanse fotograaf Kathryn Hillier bestaat grotendeels uit interieurs en stillevens, 
met af en toe een verstild landschap. Typerend zijn de opnamen in musea voor natuurlijke historie, 
waar zij met haar 6 x 6 camera verschillende zalen, opstellingen en diorama’s fotografeerde. Daarbij 
ging het haar niet om pure documentatie, maar eerder om kleine, ogenschijnlijk onbelangrijke 
details en de sfeereffecten van reflecterend licht of getemperde lichtinval. Haar foto’s zijn doortrokken 
van een ijle, melancholische sfeer. Kathryn Hillier studeerde in 2003 af aan het San Francisco Art In-
stitute. Zij ontving in 2005 de eerste prijs op het Festival de la Mode et de la Photographie in Hyères, 
Frankrijk. Haar werk was nu voor het eerst in Nederland te zien. De tentoonstelling werd door het 
Fotomuseum geproduceerd.

> Steenbergen Stipendium 2007 

6 oktober t/m 11 november

Presentatie van het werk van de zeven genomineerden voor het Steenbergen Stipendium. De geno-
mineerden waren Mark Vincent Houston en Shinji Otan (Gerrit Rietveld Academie), Folkert van Dun-
né, Derk Alberts en Bregje van den Berg (Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten, Den Haag), 
Ernst Seaber (Academie voor Kunst en Vormgeving St. Joost, Breda) en Erwin Venema (Hogeschool 
voor de Kunsten, Utrecht). De jury bestond uit Miriam Bestebreurtje (voorzitter), fotograaf Marnix 
Goossens en galeriehouder Ron Mandos. Voor het eerst dit jaar konden bezoekers hun voorkeur 
doorgeven voor de Publieksprijs. Donderdag 8 november werd het stipendium (€ 5.000) toegekend 
aan Mark Vincent Houston, de Eervolle Vermelding (€ 1.000) ging naar Bregje van de Berg en de 
Publieksprijs (foto ‘Exposure’ van Frank van der Salm) werd gewonnen door Ernst Seaber. 

>	 Jacqueline Hassink. The Power Show 

17 november t/m 13 januari 2008

De in New York woonachtige Nederlandse fotografe Jacqueline Hassink rondde recentelijk een aantal 
projecten af die in een dubbeltentoonstelling in het Nederlands Fotomuseum en Huis Marseille 
(Amsterdam) werden gepresenteerd. Het Fotomuseum produceerde de videoinstallatie Car Girls in 
samenwerking met Antenna Men (Rotterdam). Daarnaast toonde het museum voor het eerst in 
Nederland de serie Table of Power. Huis Marseille toonde o.a. Dressing Rooms en Arab Domains. De 
Britse uitgever Chris Boot publiceerde onder de titel Power The Book een boek dat dienst deed als 
catalogus bij de twee tentoonstellingen.
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educatie

Educatie is een combinatie van cultuur- en media-educatie; zij heeft een artistieke en een maatschap-
pelijke kant. Het is een misverstand dat educatie alleen bestemd is voor scholieren en jongeren. In het 
museum is educatie gericht op jong en oud, amateurs en professionals, groepen, leerlingen, studenten 
en de reguliere bezoeker. Educatie gaat om verbanden leggen, inzicht krijgen en analyseren en komt 
daarom het best tot haar recht in een combinatie van een bezoek met een rondleiding of activiteit. Een 
van de nieuwe middelen hiervoor is de studiecollectie over de technische ontwikkelingen binnen de 
fotografie. Deze collectie wordt in 2008 actief opgenomen in nieuwe educatieve producten.
Samen met de SKVR-Beeldfabriek werkt het Fotomuseum aan het maken van een educatief programma 
voor scholen (Primair- en Voortgezet onderwijs) en voor amateurfotografen. Deze samenwerking is 
eind 2007 in een stroomversnelling geraakt en hier wordt op het moment nog aan gewerkt.

De meest in het oog springende activiteiten in 2007 zijn:

>	 Joel Meyerowitz spreekt

Naar aanleiding van de tentoonstelling Out of the Ordinary gaf de Amerikaanse fotograaf  
Joel Meyerowitz in het Fotomuseum op 6 november een lezing over zijn werk. De zaal was uitverkocht 
en het gehoor enthousiast. Na de lezing signeerde Meyerowitz zijn boeken. 
Aantal deelnemers: 350 

>	Korrels en Pixels

Het museum en het Nederlands Fotogenootschap organiseerden op 25 mei het symposium Korrels en 
Pixels met het doel meer inzicht te krijgen in de Fotocollectie Nederland. Belangrijke vragen waren: hoe 
ziet de Fotocollectie Nederland er uit, lopen de instellingen elkaar voor de voeten als het om verzamelen 
gaat, waar zitten de lacunes, kunnen we foto’s nog betalen, hoe gaan we verzamelen in het digitale 
tijdperk en wat doen instellingen met amateurfotografie? Diverse deskundigen waaronder Peter 
Sigmond (Rijksmuseum), Pool Andries (Fotografiemuseum Antwerpen), Peter Don (Rijksdienst Arche-
ologie, Cultuurlandschap en Monumenten) en Flip Bool (Nederlands Fotomuseum) vertelden over de 
achtergronden van hun keuze en het hoe en waarom van het verzamelen van foto’s. Naast de deskun-
digen die voornamelijk werkzaam zijn bij bekende musea en grote archieven kregen ook Wilfried Lentz, 
particulier verzamelaar en Frido Troost, fotoantiquair en docent fotografie aan de Rietveld Academie, 
de gelegenheid hun licht te laten schijnen op het fenomeen verzamelen. In december verscheen een 
extra dikke NFg-Nieuwsbrief met de lezingen en een verslag van de conferentie.
Aantal deelnemers: 100

>	Kijkkaarten

Naast de diverse activiteiten voor de verschillende doelgroepen (leerlingen, studenten, amateurs en 
professionals) is het ook belangrijk dat er iets leuks en leerzaams te doen is voor individuele gezinnen. 
Daarom bieden we sinds juli aan kinderen de KinderKijkkaarten aan. De kaarten hebben een foto op de 
voorkant en een opdracht op de achterkant. Soms heeft de vraag direct betrekking op de afgebeelde 
foto, in andere gevallen dient deze ter illustratie. 
Aansluitend op de hoofdtentoonstelling worden steeds enkele nieuwe kaarten toegevoegd die gaan 

publicaties

>	Een nieuwe geschiedenis van de fotografie in Nederland. Dutch Eyes

Na tien jaar werk verscheen er bij de opening van het nieuwe Fotomuseum voor het eerst in 25 
jaar een geschiedschrijving van de Nederlandse fotografie vanaf 1840 tot heden. Dit was voor 
het museum aanleiding om de openingstentoonstelling te baseren op dit belangrijke werk. Twee 
medewerkers van het museum waren als samensteller direct bij het boek betrokken. Inmiddels 
is het spraakmakende boek, dat in een Nederlandse en een Engelse editie bij uitgeverij Waanders 
verscheen, vrijwel uitverkocht. Dutch Eyes werd financieel mogelijk gemaakt door het Wertheimer 
Fonds, het VSBfonds en de Mondriaan Stichting. Zie ook: www.dutch-eyes.nl

>	Las Palmas. Cultuurpakhuis op de Kop van Zuid

Op initiatief van het Fotomuseum verscheen bij de opening een fotoboek over de geschiedenis van 
het gebouw met teksten van Christine de Baan, Peter Ouwerkerk, Wijnand Galema en Ruud Visschedijk, 
een voorwoord van burgemeester Yvo Opstelten en interviews met onder meer Wilfried de Jong, 
Bert van Meggelen en Coen van Oostrom. Foto’s in het boek zijn in opdracht van het museum 
gemaakt door Frank van der Salm, Adrienne van Eekelen en Jannes Linders en waren afkomstig uit 
de tentoonstelling Panorama Las Palmas. Het boek verscheen bij NAi Uitgevers. Opdracht en boek 
werden financieel ondersteund door het Centrum Beeldende Kunst (CBK) en de dienst Kunst en Cultuur 
van de gemeente Rotterdam.
 

>	Rafaël Philippen. Convallaria majalis

Bij de tentoonstelling van Rafaël Philippen verscheen een catalogus met foto’s van Philippen en een 
tekst van Frits Gierstberg.

>	 Joachim Schmid. Photoworks 1982-2007

De Britse fotoboekenuitgever Photoworks en het Duitse Steidl brachten gezamenlijk een boek uit 
over het werk van Joachim Schmid, tevens catalogus van de tentoonstelling. Naast een uitgebreide 
selectie beelden namen zij hierin teksten op van Joan Fontcuberta, Frits Gierstberg, Jan Erik Lund-
ström, Val Wiliams en John Weber. 

>	 Joel Meyerowitz. Out of the Ordinary

Het Fotomuseum en uitgeverij Episode namen gezamenlijk het initiatief tot het uitbrengen van een 
catalogus bij de tentoonstelling van het vroege kleurenwerk van Meyerowitz. Naast een uitgebreide 
selectie foto’s bevat het boek essays van Joel Meyerowitz en Frits Gierstberg.

2.2 2.3



nederlands fotomuseum

18 jaarverslag 2007

nederlands fotomuseum

19jaarverslag 2007

Fotografiebibliotheek
Vijf fotografie-instellingen hebben zich intussen aangesloten bij het initiatief van het Nederlands 
Fotomuseum om hun catalogi op één website -www.fotografiebibliotheek.nl- te zetten: FOAM, 
Huis Marseille, Fotomanifestatie Noorderlicht en Spaarnestad Photo. Ook het Rijksmuseum en het 
Stedelijk Museum sloten zich aan. Inmiddels zijn door deze instellingen 19.028 items beschreven en 
in de database ingevoerd. 12.286 items zijn boeken, de rest zijn dvd’s, artikelen, videofilms etc. Doordat 
het beschrijven gezamenlijk is aangepakt (shared-cataloging), is er veel tijd bespaard. Immers, een 
boek hoeft maar door één instelling te worden beschreven en ingevoerd. Zo heeft het Nederlands 
Fotomuseum een kleine 8.000 bestaande beschrijvingen ingebracht. In 2007 is de fotografiebibliotheek 
maar liefst 25.000 keer geraadpleegd. 
De fotografendatabase van het Fotomuseum bevat momenteel ruim 40.000 elementaire, biografische 
gegevens van Nederlandse en buitenlandse fotografen. De database is beschikbaar via de museum-
website.

over het onderwerp van de betreffende tentoonstelling. Het merendeel van de kaarten gaat over alge-
mene fotografische onderwerpen en is zodoende voor alle tentoonstellingen bruikbaar.

>	Vakantieactiviteiten

Tijdens de schoolvakanties werden in het museum diverse workshops gegeven. Twee daarvan kwamen 
tot stand in samenwerking met de dienst Sport & Recreatie van de gemeente Rotterdam: in de  
zomervakantie het JeugdVakantiePaspoort en in de maand december het Festival Rotterdam  
Sprookjesstad. Aan dit festival werkte ook de stichting Wens en Werk mee. 
In opdracht van Sprookjesstad maakten derdejaars studenten Fotografie van het Grafisch Lyceum in 
Rotterdam foto’s rond het thema ‘schoonheid en onvolmaaktheid’ in combinatie met niet-alledaagse 
sprookjes. Een selectie van veertig foto’s was onder de titel Uiterlijke (on)volmaaktheid te zien in de 
educatieve ruimte.

bibliotheek

Nieuwe opstelling
In de nieuwe bibliotheek is een open opstelling gemaakt voor het publiek. Alle tijdschriften en de 
meest gevraagde boeken zijn door het publiek in te zien. Het grootste gedeelte van de boeken staat 
in depot en is direct opvraagbaar. Scriptiestudenten en aankomende kunstacademiestudenten 
weten de bibliotheek goed te vinden, maar ‘gewone’ bezoekers lijken de drempel van de bibliotheek 
nog iets te hoog te vinden. In 2008 wordt geprobeerd de toegankelijkheid en de bekendheid van de 
bibliotheek te vergroten.

Digitaal kennisarchief 
De bibliotheek is in 2007 met 965 items gegroeid en telt nu in totaal 13.148 items. Ongeveer 800 
items werden beschreven en in de database ingevoerd. Het beschrijven van titels wordt versneld 
doordat de bibliotheek sinds kort beschikt over software die beschrijvingen van boeken uit andere 
binnen- en buitenlandse databases kan kopiëren. Tevens werden ruim 7.000 boekomslagen gescand 
en zichtbaar gemaakt in de bibliotheekcatalogus die via het internet is te raadplegen. 

Achter de schermen -dat wil zeggen nog niet door het publiek te raadplegen- wordt een omvangrijk 
kennisarchief opgebouwd. Zo worden interessante teksten over fotografie op het internet (dissertaties 
of artikelen) met hun originele URL opgeslagen en worden artikelen over fotografie uit NRC Handelsblad 
en de Volkskrant gescand. Eveneens wordt de inhoudsopgave van een groot aantal tijdschriften 
gescand. Tezamen met de knipselverzameling geschonken door de Rotterdamse bibliotheek en de 
privé-verzameling van Marrie Bot ontstaat zo een waardevol archief. 
Intussen zijn de indexen gescand van oude jaargangen van verschillende tijdschriften, te weten: 
Focus (1914-1970), Foto (van 1946 tot 1963 en van 1972 tot 1975) en Kleinbeeldfoto (1937-1942). Ook zijn 
105 columns van Hans Aarsman uit de Volkskrant gedigitaliseerd. Al deze informatie is tot nu toe alleen 
voor medewerkers van het museum beschikbaar. Onderzocht wordt of dit digitale kennisarchief 
voor een groter publiek toegankelijk gemaakt kan worden. 
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collecties

verzamelbeleid

De collectie bestond tot 2003 vooral uit integrale (negatieven)archieven die sinds 1989 door het 
Nederlands fotoarchief bij elkaar werden gebracht.
Tot eerstgenoemde datum ontbraken de financiële middelen om afdrukken of andere objecten aan 
te kopen. Dankzij de toekenning van het Wertheimerlegaat is sinds 2003 een jaarlijks aankoop-
budget beschikbaar van € 75.000. Dit biedt de mogelijkheid om de eigen collectie door gerichte 
aankopen te verrijken. Uitgangspunt is dat deze aankopen passen in de missie van het museum en 
de Fotocollectie Nederland. Bovendien dienen de aankopen aan te sluiten bij de reeds bestaande 
collectie van het Fotomuseum, waarbij het accent ligt op de Nederlandse fotografie. Centraal staat 
in het aanvullende verzamelbeleid dat er -afwijkend van de meeste andere fotoverzamelende instel-
lingen- in principe geen afzonderlijke foto’s worden verworven, maar bij voorkeur samenhangende 
groepen foto’s of projecten. Naast historische fotoalbums gaat het met name om invloedrijke en in-
tegrale projecten uit de recente geschiedenis van de Nederlandse fotografie. Projecten die inmiddels 
integraal door het Fotomuseum verworven zijn, zijn de grensverleggende en inmiddels antiquarisch 
zeer gezochte (boek)projecten Hollandse Taferelen (1989) van Hans Aarsman en diens Aarsman’s 
Amsterdam (1997), Bertien van Manen’s Honderd Zomers, Honderd Winters (1994), Giflandschap. 
Vervuilde locaties en landschappen in Nederland (1992) van Wout Berger en Go No Go (2003) van Ad 
van Denderen. 

Digitale bestanden
Gezien de beperkte houdbaarheid van tot op heden gangbare kleurenafdrukken worden bij voorkeur 
door de fotograaf gecontroleerde digitale bestanden van de oorspronkelijke negatieven of dia’s ver-
worven. Dit in combinatie met geautoriseerde digitale of analoge referentieafdrukken en de context 
waarin de beelden oorspronkelijk zijn verschenen. Het museum verwerft niet alleen het recht deze 
beelden en de oorspronkelijke context in analoge of digitale vorm binnenshuis te presenteren, maar 
ook via zijn website voor een breder publiek toegankelijk te maken.

Versterking nationale collectie
In het kader van de regeling ‘structurele aankopen 20ste en 21ste eeuwse beeldende kunst en vormge-
ving’ werd een subsidieaanvraag ingediend bij de Mondriaan Stichting die voor een bedrag van € 75.000 
werd gehonoreerd. Toekenning van deze aanvraag is een erkenning voor het relatief recent gestarte 
additionele verzamelbeleid. Hiervan kan mede de verwerving worden gefinancierd van 44 bewaard 
gebleven originele afdrukken van Sanne Sannes voor Oog om oog dat in 1964 met gedichten van 
Hugo Claus verscheen bij De Bezige Bij -destijds een spraakmakend boek en het enige dat tijdens 
zijn korte leven werd gepubliceerd. Deze aankoop is gekoppeld aan overdracht van zijn negatieven- 
en dia-archief. Het behoud hiervan voor de Fotocollectie Nederland is zonder meer van nationaal 
belang en verdient dus prioriteit.
Naast de zeer gewaardeerde bijdragen van semi-overheidsinstellingen als de Mondriaan Stichting 
weten steeds meer particulieren en private organisaties het Nederlands Fotomuseum inmiddels te 
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Verhuisklaar
De eerste prioriteit was het ‘verhuisklaar’ maken van de kwetsbare glasnegatieven. In 2007 is een 
inhaalslag gemaakt in de conservering van glasnegatieven en glaspositieven. Het glasmateriaal uit 
o.a. de archieven van Paul Schuitema, Adolphe Burdet, G. Azings Venema en Gerrit Kiljan werd per 
object gereinigd en omgepakt. Bij andere collecties is er in verband met tijdgebrek gekozen voor 
‘bulk’ verpakkingen. 
Het creëren van verhuisbare eenheden was een tweede aandachtspunt. Zo is materiaal uit overvolle 
dozen naar nieuwe dozen overgeheveld, zijn te lege dozen uitgevuld en losse objecten (zoals inge-
lijste foto’s) verpakt. 

Verhuizing collectie
Na de kantoorverhuizing in maart bleef de collectie in de Witte de Withstraat tot de klimaatinstallatie 
in het nieuwe gebouw uitgebreid getest was en naar verwachting functioneerde. De tempera-
tuur in de depots van de Witte de Withstraat en Las Palmas werd naar 18° gebracht. In de Witte de 
Withstraat werd de temperatuur dagelijks met 1° verhoogd om de collecties als geheel langzaam 
te laten acclimatiseren. Na plaatsing van de collecties in Las Palmas werd de temperatuur verlaagd 
zodra de werkzaamheden in de depots waren afgerond. Ali Bhikhie Logistics werd met de uitvoering 
van de transporten belast en leverde per dag circa 3 medewerkers voor het tillen van zware vrachten, 
het verrijden van containers en het transport per verhuiswagen naar de overkant van de Maas. De 
collectie werd keurig binnen de geplande vijf weken verhuisd.

Digitalisering
In 2007 is als vervolg op het project Beelden van de Toekomst een consortium opgericht van tien 
vooraanstaande Nederlandse collectiehouders onder de naam Nederlands Erfgoed: Digitaal! Doel 
van het consortium is het als één geheel virtueel openstellen van de gezamenlijke collecties met de 
canon van Nederland als richtsnoer. De deelnemers hebben hiervoor een gedetailleerd projectplan 
opgesteld en zijn met steun van het ministerie van OCW bezig met de financiering hiervan. Zie ook: 
www.nederlandserfgoeddigitaal.nl.

verkoop	en	beeldresearch

De verkoop gaat door
Een groot deel van het jaar 2007 stond in het teken van de verhuizing. Gedurende deze periode van 
zes maanden was een deel van het personeel van de afdeling al in het nieuwe pand gevestigd maar 
bevonden de collectie en de scanners zich nog in de Witte de Withstraat. Desondanks verwerkte de 
afdeling onder het motto ‘tijdens de verbouwing gaat de verkoop gewoon door’ 229 bestellingen. Er 
was voorzien dat de exploitatie tijdens de collectieverhuizing goeddeels zou stilvallen, maar hier was 
weinig van te merken.

Collectiedatabase
De database bestaat op dit moment uit zo’n 480.000 records en ca. 100.000 scans waarvan het 
merendeel in lage resolutie. Ruim 1.400 foto’s zijn direct leverbaar in hoge resolutie en met een goed 
bijschrift. Het Fotomuseum streeft naar een flinke inhaalslag op dit gebied.

3.3

vinden als een belangrijke nationale collectie die versterking verdient. Dankzij de jaarlijkse prijs van 
de Steenbergen Stichting voor een pas afgestudeerde fotograaf wordt de collectie sinds 1998 elk 
jaar verrijkt met een afdruk van de laureaat. Daarnaast heeft de Rotterdamse afdeling L’Esprit du 
Temps van de Lions Club een bedrag ter beschikking gesteld waardoor de verzameling rond het thema 
‘stilstand en beweging’ kon worden versterkt met werk van Michal Butink en Paulien Oltheten. Voor 
de nabije toekomst wordt er actief aan gewerkt ook bedrijven te interesseren voor sponsoring van 
actuele aanwinsten.

In verband met ruimtegebrek in de depots aan de Witte Withstraat en de verhuizing werd terug-
houdendheid betracht met betrekking tot de overdracht van (negatieven)archieven. Terwijl het 
jaarlijkse gemiddelde circa vijf bedraagt, werden in 2007 alleen de archieven van Gerda van der Veen 
(1934-2006) en Jacob van der Hoeven (1872-1967) overgedragen.

Onvoorziene kansen
Hoewel er met name wat betreft het aanvullende verzamelbeleid zoveel mogelijk wordt gestreefd 
naar zorgvuldige planning, doen zich op ‘de markt’ soms onvoorziene kansen voor. Dit leidde in 2007 
onder meer tot verwerving van twee daguerreotypieën uit 1855 van een Nederlands echtpaar die op 
basis van het langlopende onderzoek naar dit vroege fotografische procédé door de afdeling conser-
vering en restauratie direct konden worden toegeschreven aan Carl Rensing. Opnieuw kon voor be-
scheiden bedragen een aantal bijzondere particuliere fotoalbums worden verworven dat aansluit bij 
de reeds opgebouwde verzameling. De serie carte-de-visite portretten van Zuid-Beveland en Walcheren 
kon worden aangevuld, waardoor in de loop van enkele jaren een unieke, geografisch beperkte verzame-
ling is gevormd op het gebied van de fotografie als uitdrukkingsmiddel van lokale identiteit. 

Nol Pepermans
Op 23 november overleed Nol Pepermans, wiens archief deel uitmaakt van de collectie van het 
Fotomuseum. Hij was medeoprichter en bestuurslid van Fotogroep 68 en Fotogalerie 68. Pepermans 
werkte 36 jaar in de Limburgse ‘Staatsmijn Emma’. Hij fotografeerde de laatste activiteiten van de 
mijn ‘Emma-Hendrik’ in november 1973. Deze foto’s werden in 1982 gepubliceerd in het boek ‘Koempels. 
Een portret van de mijnwerker in de nadagen van de Limburgse kolenmijnen’ bij een gelijknamige 
tentoonstelling in 2003 in Centre Céramique te Maastricht. Zijn foto’s worden in 2008 gedigitaliseerd in 
het kader van het digitaliseringproject Het Geheugen van Nederland.

conservering	en	verhuizing

Voorbereiding
Eigenlijk startte de voorbereiding van de verhuizing van de collectie al in 2004. In dat jaar werd een 
database in gebruik genomen, waarin de (inmiddels ruim) 27.000 verpakkingseenheden uit de collectie 
zijn ingevoerd. In deze database werd met behulp van barcodes de standplaats en de conditie van de 
collectie geregistreerd. Tijdens het inventariseren van de conditie werd steekproefsgewijs de toestand 
van het materiaal beoordeeld, waarbij gelet werd op veel voorkomende conserveringsproblemen als ni-
traat- en acetaatverval, glasbreuk en schimmel. Uiterst kwetsbare of slecht verpakte collectieonderdelen 
werden gemarkeerd als ‘onverhuisbaar’. De standplaats- en conditieregistratie werd in 2006 afgerond.
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uit haar boek Droom in het Woud. Verder konden bezoekers een wandeling maken door Maaiveld: 40 
foto’s op een glooiend terrein, waaronder een foto van Ed van der Elsken. 

>	De Tijdreis, 150 jaar Diergaarde Blijdorp, Rotterdam 

Voor deze tentoonstelling werden enkele foto’s gebruikt van Kees Molkenboer. Ook werd een 
enorme blow up (6 bij 2 meter) van een foto van Frits J. Rotgans geplaatst op dezelfde plek waar hij 
lang geleden was genomen. In het bijbehorende jubileumboek werden tevens foto’s van Jan Kam-
man, Cas Oorthuys en Hans Spies gepubliceerd.

>	 Jean Tinguely, Alles beweegt!

De Kunsthal in Rotterdam presenteerde van 10 oktober 2007 t/m 27 januari 2008 de tentoonstel-
ling Jean Tinguely, Alles beweegt! In de tentoonstelling waren naast de correspondentie tussen Jean 
Tinguely en Ed van der Elsken 13 foto’s van deze fotograaf te zien. Ook in de catalogus werden een 
dertigtal foto’s van Ed van der Elsken opgenomen. Daarnaast werd een kinderkunstboek uitgegeven 
met vijf van zijn foto’s en een tekst van H.J.A. Hofland: Tinguely, Zichtbare muziek.

>	Sixties! Kunst, mode, design, film en fotografie

De minirokjes-foto uit de Beethovenstraat van Ed van der Elsken werd gekozen als het hoofdbeeld 
van Sixties!, een tentoonstelling die van 20 januari t/m 30 april in het Gemeentemuseum Den Haag 
te zien was.

Foto’s uit de collectie in publicaties

> Nieuwe geschiedenis van de fotografie in Nederland. Dutch Eyes 

In het boek Dutch Eyes werden 68 foto’s gebruikt van de volgende fotografen uit de collectie van 
het museum: Oscar van Alphen, Katharina Behrend, Diana Blok / Marlo Broekmans, Charles Breijer, 
Paul Citroen, Martien Coppens, Violette Cornelius, Coby Douma, Wally Elenbaas, Ed van der Elsken, 
John Fernhout, Chas Gerretsen, Fons Hellebrekers, Henk van der Horst, Menno Huizinga, Paul Julien, 
Aart Klein, Dolf Kruger, Frits Lamberts, Willem van Malsen, Werner Mantz, Marius Meijboom, Cas 
Oorthuys, Paul Schuitema, Lies Wiegman, Ed van Wijk en Piet Zwart.

> Las Palmas. Cultuurpakhuis op de Kop van Zuid 

Voor het bij de opening van het museum verschenen boek Las Palmas, Cultuurpakhuis op de Kop van 
Zuid (NAi Uitgevers) werden enkele foto’s van Cas Oorthuys, Frits J. Rotgans en Jan Vrijhof (Van den 
Broek en Bakema) gebruikt. 

>	 Jaarverslag Havenbedrijf

Het Havenbedrijf Rotterdam bestond in 2007 75 jaar. In de jubileumeditie van het jaarverslag werd 
een apart katern opgenomen met een tiental door Carolien Provaas geselecteerde spreads van Aart Klein 
gecombineerd met foto’s van Freek van Arkel. Flip Bool schreef er een inleidende tekst bij.

>	Panorama Havens Rotterdam; Frits Rotgans, Freek van Arkel

Uitgeverij DuoDuo voltooide de reeks met een publicatie waarin ook foto’s van de Rotterdamse 
fotograaf Freek van Arkel werden opgenomen.

Bestellingen van particulieren worden via de webwinkel (waarin foto’s online besteld kunnen worden) 
afgehandeld. Echter de webwinkel voldoet momenteel niet aan de eisen en wensen van het museum. 
Mede hierom wordt direct contact tussen de professionele beeldgebruikers en de medewerkers 
beeldresearch verkozen boven het gebruik van de webwinkel. Voorlopig zal dit de werkwijze blijven. 
De administratieve afhandeling van bestellingen worden intussen wel vereenvoudigd en geautomatiseerd. 

Gebruik foto’s ‘in huis’
Foto’s uit de collectie werden op allerlei manieren gebruikt in de communicatie rond de opening 
en in de nieuwe huisstijl. Alle medewerkers kozen een foto voor hun eigen visitekaartje, er werden 
posters gedrukt, een tram bestickerd en een dertigtal verschillende prentbriefkaarten geproduceerd. 
Met de interactieve installatie van Geert Mul in het kenniscentrum kan de bezoeker selecties uit de 
collectie van het museum maken en op een groot scherm projecteren.

> Dutch Eyes en Panorama Las Palmas

In de twee openingstentoonstellingen was ruim aandacht voor de eigen collectie. In Panorama Las 
Palmas betrof het 17 afdrukken van de fotografen Frits J. Rotgans, Cas Oorthuys en Jan Vrijhof  
(Van den Broek en Bakema). 
In de tentoonstelling Dutch Eyes werden in het totaal 76 vintageafdrukken, albums en stereokaarten 
uit de collectie gebruikt. Het betrof foto’s van Katharina Behrend, Charles Breijer, Paul Julien, Ata 
Kando, Aart Klein, Cas Oorthuys, Lies Wiegman, Adolphe Burdet, Kees Hana, Jacob Heimans, Paul 
Louis Steenhuizen, Jan Pieter Strijbos, Collectie Adriaan de Boer en Michel Szulc-Krzyzanowski. Naast 
een groot aantal bibliofiele boeken werden diverse afdrukken in bezit van derden tijdelijk in bruik-
leen gegeven: o.a. foto’s van Paul Citroen, Wally Elenbaas, John Fernhout, Henk van der Horst, Jan 
Kamman, G. Kiljan, Paul Schuitema, Richard Tepe, Hans Wolf en Piet Zwart.

>	Port Images

Van 1 september tot en 28 oktober 2007 vond in LP II de door Joop de Jong en Simon Kool in opdracht 
van het Havenbedrijf Rotterdam samengestelde tentoonstelling Port Images plaats. In de tentoon-
stelling waren 67 afdrukken en een tiental scans te zien van de fotografen Frits J. Rotgans, Aart Klein, 
Cas Oorthuys, Ed van Wijk en Jan Vrijhof. Een foto van Aart Klein werd gekozen als het hoofdbeeld 
van de tentoonstelling.

Gebruik foto’s buitenshuis

> Rotterdam en Hamburg: Twee verschillende havensteden. Twee belangrijke fotografen,  

Cas Oorthuys en Walter Lüden

Van 17 februari t/m 24 juni 2007 vond in het Maritiem Museum te Rotterdam een tentoonstelling 
plaats met 15 foto’s van Cas Oorthuys naast een uitgebreide selectie foto’s van de Duitse fotograaf 
Walter Lüden.

>	Epson Fotofestival Naarden 2007, Emoticon

Femke Glas selecteerde 28 foto’s van Peter Martens voor de tentoonstelling In Memoriam die werd 
getoond tijdens het Fotofestival Naarden van 17 mei tot 10 juni. In de Grote Kerk stond het thema 
‘Paradijs’ centraal. Aan de buitenzijde waren rond de kerk acht billboards te zien met foto’s van Ata Kando 
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>	Bekking & Blitz

Uitgeverij Bekking & Blitz gaf voor het eerst een viertal producten uit met foto’s van verschillende 
fotografen uit de collectie van het museum. Het betrof een weekkalender, -agenda, klapkalender en 
een verjaardagskalender.

Verkopen van afdrukken 
De verkoop van foto’s aan particulieren en bedrijven trekt aan. Dit komt door de webwinkel en de 
‘fotoverkoopwand’ waar permanent zo’n 70 foto’s uit de collectie van het museum te zien zijn. 
Hoewel in 2007 zes afdrukken rechtstreeks via de museumwinkel werden verkocht werden honderden 
informatievellen met prijslijst meegenomen. Vervolgens werden via de webwinkel meer dan 50 
afdrukken verkocht. Dit is bijna drie keer zo veel als het aantal verkochte afdrukken in 2006. 
Naast de verkoop van deze afdrukken op barietpapier en als hoogwaardige inktjetprints werden 21 
downloads voor een zogenaamde ‘thuisprint’ besteld. Hierbij kan voor minder dan € 20 een bestand 
worden gedownload waarmee op de eigen printer een foto op prentbriefkaartformaat kan worden 
afgedrukt.

>	Politie Amsterdam

Voor het hoofdbureau van politie in Amsterdam kocht Rik Suermondt 20 foto’s van Dolf Kruger, 
Oscar van Alphen, Bob van Dam, Charles Breijer, Cas Oorthuys en Peter Martens.

>	CBK Rotterdam

Het CBK kocht 34 havenfoto’s van Frits J. Rotgans van 150 cm breed. Deze werden mooi ingelijst 
aangeboden in de artotheek en waren binnen een dag uitgeleend.
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conservering en restauratie

De afdeling conservering en restauratie coördineerde de inrichting van de museale ruimten en 
werkte mee aan de verhuizing van de collectie. De inrichting van de museale ruimten leverde nogal 
wat vertraging op waardoor de afdeling pas tegen het einde van het jaar met haar restauratie-
activiteiten kon beginnen. 
Voor de openingstentoonstelling Dutch Eyes werden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, 
zoals het monteren van historische foto’s, het conserveren van een carte-de-visite fotoalbum en 
het invullen en controleren van de conditierapporten. Samen met de collega’s van educatie werd 
gewerkt aan een studiecollectie over de technische ontwikkelingen in de fotografie. 

Verpakkingsmateriaal
In het 2006 heeft het museum een eigen ‘lijn’ van verantwoord verpakkingsmateriaal ontwikkeld. 
Het materiaal werd tot nu toe passief aangeboden. In de toekomst zal de verkoop actief worden 
opgepakt en worden de producten o.a. via de webwinkel aangeboden.

Databank daguerreotypieën
Het museum is begonnen met de behandeling van daguerreotypieën uit de collectie van het Foto-
museum Provincie Antwerpen. Dit project heeft een looptijd van twee jaar. De door het museum 
opgezette databank daguerreotypieën wordt door dit project verrijkt met gegevens van ongeveer 
100 platen. De gegevens worden door Ann Deckers, fotorestaurator van het Antwerpse Fotomuseum, 
ingevoerd. Ongeveer 90 platen zullen in 2008 elektrolytisch worden gereinigd.
 
Daguerrobase
De hierboven genoemde databank is de basis van de zogenaamde daguerreobase, een website 
waarop afbeeldingen en technische gegevens van honderden binnen- en buitenlandse daguerreo-
typieën zijn terug de vinden. De realisatie van deze website wordt uitgevoerd in 2008. De website 
wordt in februari 2009 gelanceerd.

Collectie Dmitri Ermakov
Al enige jaren is het museum bezig met de restauratie van de collectie van de Georgische fotograaf 
Dmitri Ermakov. Een deel van de restauratie, de beschrijving en digitalisering van deze collectie vindt 
plaats in het Nationaal Museum van Georgië in Tblisi. De door Ermakov als catalogus gebruikte 
fotoalbums worden in Rotterdam gerestaureerd. Hoewel het transport van de albums van Tblisi naar 
Rotterdam grote vertraging heeft ondervonden, waardoor in 2007 geen enkel album kon worden 
gerestaureerd, loopt de planning van het project geen gevaar. De restauratie, inventarisatie en digi-
talisering kan eind 2009 worden afgerond. 
De albums worden in Tblisi door een drietal medewerkers gereinigd. Twee medewerkers zijn inmid-
dels begonnen met het reinigen van de glasnegatieven. 
 

4
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Van Kalken Studio
Begin 2007 gaf Herman Maes, in samenwerking met Ann Deckers van het Fotomuseum Provincie 
Antwerpen, een twee weken durende workshop over conservering en digitalisering van fotografisch 
materiaal in het District Six Museum te Kaapstad. Het District Six Museum is een plek waar de 
herinneringen aan de bewogen geschiedenis van de Apartheid worden verzameld en bewaard aan 
de hand van beeld- en tekstmateriaal. Het museum organiseert regelmatig workshops waarbij de 
tijdens de Apartheidperiode verjaagde oorspronkelijke bewoners van deze wijk verhalen met elkaar 
uitwisselen.
Directe aanleiding van het bezoek en de workshop was de schenking van een collectie negatieven 
van een in oorsprong Nederlands fotograaf, Van Kalken, aan dit museum. Van Kalken vestigde zich 
in de eerste helft van de 20ste eeuw in Kaapstad als portretfotograaf. Doordat hij geen onderscheid 
maakte in afkomst of huidskleur, vormt zijn archief een mooi voorbeeld van een andere kijk op de 
bewoners van het district.
Gedurende het verblijf werd ook advies gegeven over het opzetten van een conserveringsafdeling 
in het (gedeeltelijk) te vernieuwen museum. Het District Six Museum ontving tevens een uitgebreid 
rapport met aanbevelingen voor het op een verantwoorde wijze beheren en conserveren van deze 
collectie. Mogelijk krijgt dit project in de nabije toekomst een vervolg.

Glasnegatieven Jakarta
Het museum is gevraagd de reiniging en eventueel restauratie van een grote collectie glasnegatieven 
van de voormalige Oudheidkundige Dienst en de Nederlandse fotograaf Isidore van Kinsbergen in 
Jakarta te coördineren. Ruud Visschedijk bracht in 2007 een bezoek aan Jakarta om kennis te maken 
met de betrokkenen en de uitvoering van het project voor te bereiden. In januari 2008 begint het 
project daadwerkelijk als hoofdrestaurator Herman Maes in Jakarta de benodigde trainees gaat 
selecteren en een korte workshop geeft over het behandelen en bewaren van glasnegatieven.

Lopend onderzoek
In de tweede fase van het onderzoek naar het gebruik van gammastraling voor het doden van 
schimmels op archief- en fotomateriaal dat het museum uitvoert met het Nationaal Archief, TNO en 
de bibliotheek van het Vredespaleis is enige vertraging opgetreden. Verwacht wordt dat dit onderzoek 
in 2008 wordt afgerond.

Studiemiddag
Op 12 oktober vond de eerste studiemiddag van de sectie Boek, Papier en Fotografisch materiaal van 
de vereniging Restauratoren Nederland plaats in het museum. Verschillende medewerkers hielden 
een voordracht.
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algemene zaken

sponsoring

De inrichting van het nieuwe museum had niet kunnen plaatsvinden zonder de substantiële steun 
van vele fondsen en bedrijven. OVG Projectontwikkeling, de eigenaar van het gebouw, en het Haven-
bedrijf Rotterdam N.V. zijn ‘founders’ van Las Palmas geworden. Met het sponsorbureau Van Doorn 
Advies in Amsterdam werd een succesvol verlopen sponsoractie opgezet die ruim € 1 miljoen heeft 
opgebracht. De steun van vertegenwoordigers uit het Rotterdamse bedrijfsleven en de kunstsector 
was daarbij onontbeerlijk. Hoofdsponsors van het museum werden Fortis en Loyens & Loeff. Andere 
grote sponsors en beneficiënten werden: hp, Bouwfonds Cultuurfonds, stichting Volkskracht, Erasmus-
stichting, stichting Dioraphte en de G.Ph. Verhagen Stichting (voor een volledige lijst: zie bijlage).

ict	in	las	palmas

Draadloos
In het nieuwe museum is een moderne ICT-infrastructuur aangelegd, zodat het zogenaamde 
‘flexwerken’ geïmplementeerd kon worden. Er is een centrale locatie voor servers, opslagmedia en 
andere ICT-faciliteiten, overal is bedraad en draadloos netwerk beschikbaar, steeds meer wordt er 
overgegaan op laptops en er wordt gecommuniceerd met IP-telefonie. Deze infrastructuur wordt 
eveneens gebruikt door LP II.

Digitale depot
In 2007 is een e-depot in gebruik genomen waardoor de digitale beeldbestanden van het museum 
veilig bewaard worden. Het e-depot bestaat uit twee identieke servers, één ‘in huis’ en één in een 
computerbunker in Amsterdam, die elk half uur gesynchroniseerd worden. Het e-depot wordt vooral 
gebruikt voor bewerkte beelden die voor lange tijd bewaard moeten worden en waarvan soms geen 
fysieke versie (bijvoorbeeld een negatief) beschikbaar is.

personeel

Samenstelling personeel
In 2007 werkten 41 medewerkers met een arbeidscontract in het Nederlands Fotomuseum (2006: 36).
De totale formatiebezetting in 2007 was gemiddeld 25,7 fte (2006: 25,4 fte), waarvan

-  21,3 medewerkers met een vast arbeidscontract (2006: 20,7) en 
-  4,4 medewerkers met een tijdelijk arbeidscontract (2006: 4,7)

5.1 

5

5.2

5.3
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organisatie

Structuur
De organisatiestructuur van het museum is in 2007 niet veranderd. De stichting heeft een bestuur 
bestaande uit zes bestuursleden. Het bestuur kwam vier keer in vergadering bijeen.
Het managementteam bestaat uit de directeur en de afdelingshoofden en vergadert eenmaal per twee 
weken. Er zijn vier afdelingen (Algemene Zaken, Collecties, Presentaties en Conservering/Restauratie). 

Communicatie
Het museum kent een maandelijkse, museumbrede stafvergadering waarin uitgebreid wordt 
gesproken over inhoudelijke onderwerpen (zoals fotoverkoop, de museumwinkel, tentoonstellingen-
verhuur, de nieuwe huisstijl, de inrichting van de kantoren en flexwerken).
In 2007 zijn door de directeur regelmatig nieuwsbrieven per e-mail verstuurd (8 stuks), zijn afde-
lingsvergaderingen gehouden en hebben er vijf tweemaandelijkse studiemiddagen plaatsgevonden 
voor alle museummedewerkers (over het nieuwe tentoonstellingsprogramma, de verhuizing, de 
huisstijl en de inrichting van het nieuwe museum).
Gedurende het jaar is door de afdeling Algemene Zaken een tweemaandelijks verhuisbulletin verspreid.

huisvesting	

Verhuizing
De verhuizing viel uiteen in twee delen, beide onder leiding van een eigen coördinator:

-  de voorbereiding van de ‘algemene’ verhuizing (onder leiding van het hoofd Algemene Zaken). Deze 
heeft plaatsgevonden in maart 2007 en heeft ernstige vertraging ondervonden door de verlate ople-
vering van het pand. Zo kon er in maart twee weken moeizaam gewerkt worden omdat de complete 
kantoorinventaris in containers bij het verhuisbedrijf opgeslagen stond en konden de kantoren pas 
betrokken worden in april. 

-  de voorbereiding van de verhuizing van de collectie (onder leiding van de hoofdrestaurator en het 
waarnemend hoofd Collecties). Deze verhuizing is enige maanden uitgesteld omdat de depots nog 
niet klaar waren en de klimaatinstallatie niet optimaal functioneerde. In september en oktober 2007 
heeft de verhuizing van de collectie naar de nieuwe depots in Las Palmas plaatsgevonden.

Inrichting 
Vanaf april zijn de kantoren, vergader- en projectkamers, restauratieateliers, personeelskantine, depots, 
werkplaatsen en magazijnen geleidelijk ingericht en in gebruik genomen.
Na de verhuizing van de collectie in oktober werd ook gestart met de inrichting van de overige ruimten, 
zoals de doka’s en de digitale inleesruimte. 
Het Rotterdamse ontwerpbureau WAACS heeft de inrichting van de museale publieksruimte ontworpen. 
Zij hebben de nieuwe grafische huisstijl vertaald naar een ruimtelijke variant met kleurprofielen en 
doorzichtige filters die de routing bepalen in het gebouw. De uitvoering ligt in handen van Roord. In 
verband met de verlate oplevering van het gebouw en de officiële opening van het museum op 18 
april is de uitvoering van het ontwerp opgesplitst in verschillende fasen. De eerste fase (oplevering 

5.4

5.5

Personeel in en uit dienst
Voor 2007 was voorzien in een uitbreiding van de formatie met enkele formatieplaatsen. De 
verhuizing naar een veel groter gebouw en een tweemaal zo grote expositieruimte maakten dat 
noodzakelijk. Door stijging van de ziektekostenverzekering, pensioenen en salarissen, alsmede het 
afbouwen van gesubsidieerde banen door de gemeente Rotterdam is de totale ingezette formatie in 
2007 ten opzichte van 2006 echter vrijwel gelijk gebleven: 25,7 (2006: 25,4). 

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim van de vaste medewerkers is via het registratiesysteem van de Arbo-dienst  
bijgehouden. Het verzuim is in 2007 7%, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2006 (3,93% ). 
Het korte verzuim is afgenomen, het middellange verzuim is toegenomen. 
Het lange verzuim is meer dan verdubbeld (veroorzaakt door een zwangerschap en twee langdurig 
zieke medewerkers halverwege het jaar).

I/D personeel
Het museum heeft nog één medewerker in dienst van wie het salaris en de scholing wordt  
gesubsidieerd door de Gemeente Rotterdam. 

Functiehuis
In 2007 is een nieuwe functie -medewerker facilitair beheer- gecreëerd die ter waardering en ter 
plaatsing in het bestaande functiehuis wordt voorgelegd aan de werkgeversvereniging AWVN. 

Functioneringsgesprekken
In 2007 zijn in verband met de verhuizing naar gebouw Las Palmas geen functioneringsgesprekken 
of beoordelingsgesprekken gevoerd. 

Pensioenen
De nabestaandenpensioenvoorzieningen zijn in 2005 door pensioenfondsen versoberd (van op-
bouwbasis naar risicobasis). Dat had gevolgen voor medewerkers van de voormalige drie instellingen 
die op 1 januari 2003 zijn samengevoegd tot het Nederlands Fotomuseum. Vanaf die datum zijn deze 
medewerkers overgegaan naar een nieuw pensioenfonds, Interpolis. Enkele medewerkers worden 
door deze nieuwe regeling benadeeld. Voor gedupeerde medewerkers is een theoretische overgangs-
voorziening getroffen. Tot uitvoering van de voorziening is het nog niet gekomen door communica-
tieproblemen met de pensioenverzekeraar. 

Scholing
In 2007 heeft een beperkt aantal medewerkers cursussen gevolgd. Het ging daarbij om een interne 
cursusmiddag ‘omgaan met flexwerken’ voor alle medewerkers, een introductiecursus in het nieuwe 
salaris- en personeelsinformatiesysteem voor twee medewerkers van de afdeling Algemene Zaken 
en een studiedag over cultuureducatie voor twee medewerkers van de afdeling Educatie.
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Hoogtepunten waren de opening van het Nederlands Fotomuseum als onderdeel van Las Palmas 
op 18 april door Koningin Beatrix en het zeer druk bezochte openingsweekend daarna. De openings-
tentoonstelling Dutch Eyes trok meer dan 25.000 bezoekers. Naast de officiële opening van Las Palmas 
nodigde het museum zijn relaties uit voor een speciale ontvangst op donderdag 19 april. Het museum 
ontving die dag ruim 1100 gasten.

Persaandacht
Meer en meer verdiepende artikelen verschijnen er in de pers over het Fotomuseum en zijn activiteiten. 
Niet alleen de vakbladen en dagbladen, maar ook de grote publieksbladen, webredacties en inter-
nationale bladen weten de weg naar het museum goed te vinden. 

Op televisie was het museum te zien in de meest uiteenlopende programma’s en vanuit de meest 
uiteenlopende invalshoeken. De opening kwam uitgebreid aan bod in het NOS-journaal en het 
RTL-journaal en in het RTL 5 programma ‘Herman’s Helden’. De AVRO maakte opnamen voor ‘Tussen 
Kunst & Kitsch’ (waarvan de uitzending 9 april 2008 is voorzien), het programma ‘Museumgasten’ 
en voor de aflevering over Hein Wertheimer in de serie over het Modern Mecenaat. Verder was er 
aandacht voor het museum in bijvoorbeeld de miniserie over het Rotterdamse Hotel Pincoffs in ‘RTL 4 
in het Land’ en in het populaire VARA-programma ‘De Wereld Draait Door’.

Acties en samenwerkingen
Met verschillende partners werden aantrekkelijke aanbiedingen samengesteld, zoals kortingen voor 
klanten van de kunstbeurs Art Rotterdam en energieleverancier Eneco, combi-tickets met LP II (voor de 
design-beurs Object Rotterdam en de tentoonstelling Port Images) en Huis Marseille (The Power Show 
van Jacqueline Hassink), een extra actie voor bezitters van een Rotterdam Pas, een speciale lezingen-
cyclus voor Museumkaarthouders, een gratis glas wijn bij de lunch bij restaurant Las Palmas, een 
filmprogramma bij NeoRealismo (in 2008 in Lantaren/Venster) en een arrangement met Hotel New York.
Dit laatste arrangement is het eerste resultaat van het museumbeleid om de toeristische en recreatieve 
markt te betrekken bij het Fotomuseum. Zo zijn ook de eerste contacten met buitenlandse touroperators 
gelegd. Het benaderen van de vrijetijdsmarkt doet het museum in nauwe samenwerking met Rotterdam 
Marketing, Rotterdam Festivals en de Vereniging Rotterdamse Musea. 

Nieuwe concepten
Het jubileum van het Steenbergen Stipendium in 2007 is aangegrepen om een publieksprijs in het 
leven te roepen. Tijdens de tentoonstelling van het werk van de genomineerden konden bezoekers 
hun stem uitbrengen. Op deze wijze wil het museum de bezoeker directer betrekken bij deze prijs. 

In het verslagjaar heeft voor het eerst een zogenaamd openingsweekend plaatsgevonden. Ter ere 
van de tentoonstelling NeoRealismo was een activiteitenprogramma voor jong en oud samengesteld 
tijdens de eerste openingsdagen. Dit om de start van de tentoonstelling te markeren en het publiek 
actief kennis te laten maken met de tentoonstelling en de daarbij ontwikkelde activiteiten en 
producten. Door dit programma wordt eveneens de veelzijdigheid van het museum zichtbaar. Het 
concept is goed bevallen en wordt in 2008 verder ontwikkeld. Het wordt een vast onderdeel van de 
promotie van de grote tentoonstellingen. 

5.6

voor 18 april) betrof de museale publieksruimtes als de tentoonstellingsruimtes, museumwinkel, routing 
en grotendeels de bibliotheek en het kenniscentrum. De inrichting van onder andere de educatieve 
ruimte is uitgesteld tot 2008. 

Museumwinkel
De boekhandel is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een brede museumwinkel met accent op 
Nederlandse fotoboeken, fototijdschriften, ansichtkaarten en barietfoto’s. Samen met boekhandel 
v/h Van Gennep, die de boeken en tijdschriften voor de museumwinkel levert, is met het oog op de 
opening van de nieuwe museumwinkel het boekenbestand flink uitgebreid met de belangrijkste 
standaardwerken en fotoboeken uit de internationale canon van de fotografie. De hoeveelheid 
ansichtkaarten -deels uit eigen collectie- is verdubbeld. Verpakkingsmateriaal voor fotografische 
artikelen wordt eveneens via de winkel verkocht. Dit leidde wederom tot een flinke stijging van de 
omzet (van 114.801 naar 160.000). 

pr	&	marketing

Publiek
Het Fotomuseum trok in de 9,5 maand dat het open was 51.553 bezoekers. Met over het hele jaar 
2006 een aantal van 35.402 betekent dit een toename van 46%. De tentoonstellingen die het 
museum elders organiseerde of nauw bij betrokken was trokken nog eens zo’n 6.887. Wat betreft de 
bezoekersaantallen volgt de groei aldus de gestelde prognoses. 

Naast de fysieke bezoekers werd het virtuele (web)museum in 2007 nog eens 230.000 maal bezocht 
(zie ook hoofdstuk 1). 

Vanaf midden september is het doorlopende publieksonderzoek dat het Fotomuseum gewoon is uit 
te voeren, weer opgestart. Voor het trekken van conclusies is het nog te vroeg en wacht het museum 
de onderzoeksresultaten van een langere periode af. Wat al wel aangenomen kan worden is dat 
steeds meer bezoekers naar het museum als geheel komen en ook dat het museum de hoofdreden is 
geworden om naar Rotterdam of de Wilhelminapier te komen

Opening
De activiteiten van de afdeling PR en marketing stonden in 2007 uiteraard in het teken van de opening 
van het nieuwe museum in Las Palmas. Daarbij hoorde het ontwikkelen en invoeren van een nieuwe 
huisstijl voor alle communicatiemiddelen (folders, brochures, affiches, website) en het museum zelf 
(bewegwijzering, kleurstelling, belettering). Het Rotterdams ontwerpbureau Pingpongdesign was in 
2006 aangetrokken voor het ontwerpen van een compleet nieuwe huisstijl.
De communicatie rondom de opening is uitgevoerd door bureau Claire Beke – Communicatie in 
Cultuur. De campagne was er op gericht het Nederlands Fotomuseum in één keer als toonaangevende 
nationale en internationale foto-instelling op de kaart te zetten. Dat gebeurde door het stimuleren 
van free-publicity voor het nieuwe museum en de eerste tentoonstellingen -zowel nationaal als 
internationaal-, het opzetten van lezersacties, een grote landelijke affichecampagne, een speciale 
Fotomuseumtram en een wijd verspreide, feestelijke openingskrant. 
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In Las Palmas
Als bewoner van Las Palmas is het museum betrokken bij de promotie van de Wilhelminapier. Daarom 
hebben LPII en de SKVR-BeeldFabriek gezamenlijk een communicatieplan opgesteld, waarmee het 
imago van het museum, het gebouw en de plek wordt versterkt. De zichtbaarheid van het gebouw 
en de routing in het gebouw worden gezamenlijk aangepakt, het gebouw heeft een eigen website 
(www.inlaspalmas.nl) en een gezamenlijk advertentiebeleid en er worden terugkerende activiteiten 
georganiseerd. Eerste resultaat hiervan is te verwachten tijdens de Museumnacht 2008. 

Rotterdamse kunstmarketing
Het Nederlands Fotomuseum is in 2007 via een bestuurslidmaatschap nauw betrokken geweest bij de 
activiteiten van de Vereniging Rotterdamse Musea. Ook als voorzitter van de policy board Kunst en 
Cultuur van Rotterdam Marketing levert het museum input in het  
Rotterdamse culturele marketingleven.
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bijlagen

bestuur	nederlands	fotomuseum

De heer R.J. Vles – voorzitter
De heer B.R.H. Wentrup – penningmeester
De heer N.J. Surber – bestuurslid
De heer T. Baart – bestuurslid
Mevrouw W. Sütö – bestuurslid
De heer A. Ribbens - bestuurslid

adviescommissie	collecties

Mattie Boom – conservator fotografie Rijksmuseum
Ingeborg Leijerzapf – conservator fotografie Universiteit Leiden
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 Stichting

fondsen	en	sponsors

>	 Sponsoractie

Van Dooren Advies Amsterdam (Anne Oster en Kim Koster)

>	 Comité van Aanbeveling

Mevrouw prof. H.E. Bakker – Oprichter en partner BVR adviseurs
De heer A.A. Betsky – Toenmalig directeur Nederlands Architectuurinstituut
Prof. dr. H.J.G. Beunders – Hoogleraar van geschiedenis, maatschappij en media, Erasmus Universiteit 
Rotterdam
Rineke Dijkstra – Fotografe
Mevrouw G.M. Elmar – Directeur Cruise Port Rotterdam
De heer drs. K.M.T. Ex – Directeur Museum Boijmans Van Beuningen
De heer mr. ing. A.W.M. Gee rts – Algemeen directeur Kamer van Koophandel Rotterdam
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Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot 
Van der Mandele Stichting
Van Ommeren-De Voogt Stichting
ISS Cleaning Services 
Shipmate
De Gijselaar-Hintzenfonds 

samenwerkingspartners

> Nationaal

Ali Bhikhie Logistics, Rotterdam
Antenna Men, Rotterdam
AVRO, Hilversum
Breda’s museum, Breda
Hans Bol, Ooij 
HdB, Amsterdam
Charley van Rest, Rotterdam
Claire Beke - Communicatie in Cultuur, Rotterdam
Cruiseterminal Rotterdam
De Wijs Design and Production, Vianen
Episode, Rotterdam
Erasmus Universiteit Rotterdam
Eyes on Media, Amsterdam
FOAM, Fotomuseum Amsterdam
FotografenFederatie Fotovaklaboratorium De Verbeelding, Purmerend
Gemeentewerken Rotterdam / Peter Slangen, Hans Lubking
Groene Hart archieven, Gouda
Hotel New York, Rotterdam
Huis Marseille, Amsterdam
Karma Design b.v., Breda
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
LP II, ruimte voor stedelijke cultuur, Rotterdam
Ministerie van Defensie, Instituut Militaire Geschiedenis, Den Haag
MK2, Breda
Nationaal Archief, Den Haag
Nederlands Fotogenootschap
Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten (NINO), Universiteit Leiden, Leiden
Nederlandse Museumvereniging, Amsterdam
Neontime, Rotterdam
Noorderlicht, Groningen
NAi Uitgevers, Rotterdam
North Sea Round Town, Rotterdam
OVG Projectontwikkeling, Rotterdam

Prof. drs. F.P.J. Gierstberg – Bijzonder hoogleraar fotografie, Erasmus Universiteit Rotterdam
Mevrouw drs. S.P. den Hamer – Toenmalig directeur International Film Festival Rotterdam 
Wilfried de Jong – Televisiemaker en schrijver
Loes Luca – Actrice en zangeres
Mevrouw prof. S. Meiselas – Bijzonder hoogleraar fotografie, Universiteit van Leiden
Erwin Olaf – Fotograaf
De heer mr. I.W. Opstelten – Burgemeester Gemeente Rotterdam
De heer drs. C.B.R. Ruys – Directeur conservator FotoMuseum, Provincie Antwerpen
De heer ir. drs. H.N.J. Smits – Directeur Havenbedrijf Rotterdam N.V.

>	 Founders Las Palmas Cultuur

OVG Projectontwikkeling
Havenbedrijf Rotterdam

>	 Hoofdsponsors

Fortis
Loyens & Loeff 

> Sponsors

HP
Bouwfonds Cultuurfonds 
Stichting Volkskracht
Grafisch Lyceum Rotterdam 
Erasmusstichting
Stichting Dioraphte 
G. Ph. Verhagen Stichting 
VSBfonds
Provimi Holding B.V.
Stichting Job Dura Fonds 
Brand’s Pakhuismeesteren 
Jurriaanse Stichting
KPN  
Stichting Elise Mathilde Fonds
CBS Outdoor
ANWB Fonds
K.F. Hein Fonds  
Swart van Essen Stichting
Van Capellen Stichting
Lensvelt
KPMG
Benthem Crouwel Architekten
Bouwcombinatie Strukton-Jurriëns vof
ING Real Estate 
MK2 
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Langhans Galery, Praag
Museum der Moderne, Salzburg
Museum District Six, Cape Town, SA
Nederlandse Ambassade, Jakarta
Nederlandse Ambassade, Kaapstad, Zuid-Afrika
The Photographers’ Gallery, Londen
Photoworks, Brighton
Schuttersgilde St Rochus, Gent
Stichting Horizon, Den Haag
Tang Museum, Saratoga (USA)
Vlaams Architectuur Instituut (Vai), Antwerpen
Zilvermuseum Sterckshof Provincie Antwerpen, Antwerpen

>	 Bruikleengevers

Aanpakfilm, Maasland
Van Abbemuseum, Eindhoven
Antoine Achten, Rotterdam
Paul Andriesse, Amsterdam
Archief War Photo Holland
Aschenbach & Hofland Galleries, Amsterdam
Fam. Asser, Amstelveen
Henrik Barends en Anneke Pijnappel, Antwerpen
Basalt Publishers, Amsterdam
Gabriele Basilico, Milaan
Hans van den Boogaard, Zwanenburg
Brabant Collectie, Universiteit van Tilburg
Caldic Collectie, Rotterdam
Centrum Beeldende Kunst, Dordrecht
Willem Diepraam, Amsterdam 
European Foundation Joris Ivens, Nijmegen
Filmmuseum, Amsterdam
Gelders Archief, Arnhem
Gemeentearchief Amsterdam
Gemeentearchief Rotterdam
Gemeente Museum, Den Haag
Rob ’t Hart, Rotterdam
Carel van Hees, Rotterdam
Heimans en Thijsse Stichting, Amsterdam
N. van der Hoeven, Rotterdam
Anneke Hilhorst, Warder
Hup Gallery, Amsterdam
Huis Marseille, Amsterdam
Humanistische Omroepstichting, Hilversum
Wil van Iersel, Amsterdam

Paradox, Edam
PhotoQ, Amsterdam
ping-pong Design, Rotterdam
Restaurant Las Palmas (de Engelgroep), Rotterdam
Restauratoren Nederland, Amsterdam
Rijksmuseum Amsterdam
Roca-Art Lab Rotterdam
Ron de Hoog Lijstenmakerij, Maassluis
Roord Binnenbouw, Amsterdam
Rotterdam festivals
Rotterdam Marketing
SKVR-BeeldFabriek, Rotterdam
Spaarnestad Photo, Haarlem
Spectacular Optical, Rotterdam
Spoorwegmuseum, Amsterdam
Stadsarchief, Breda
Steenbergen Stichting, Den Haag
Stedelijk Museum Amsterdam 
Stichting Fotografie in Nederland, Amsterdam
Streekarchief Bommelerwaard, Zaltbommel
Studie en documentatiecentrum, Leiden
TNO, Delft
v/h Van Gennep, Rotterdam
Van Dooren Advies, Amsterdam
Vescom, Deurne
Waacs, Rotterdam
Waanders, Zwolle

> Internationaal

Admira, Milaan
Benaki museum, Athene, Griekenland
Bildmuseet Umea (S)
Center for Creative Photography, Tuscon
Christoph Schifferli, Zurich
Het Dolhuis, Haarlem
Erasmus Huis, Jakarta
Fotohof, Salzburg
FotoMuseum Provincie Antwerpen
Fotomuseum Winterthur, Winterthur
Georgian National Museum, Tbilisi, Georgië
Hogeschool Antwerpen, KASKA, opleiding C&R, Antwerpen
Jeu de Paume, Parijs
Joel Meyerowitz Studio, New York (USA)
Karta Pustaka, Yokyakarta
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educatieve	activiteiten

In 2007 zette de afdeling Educatie de volgende projecten succesvol voort:

>	 Mini PhotoNote met thema Spanning – hele jaar door

De mini PhotoNote ligt in het verlengde van de kijkwijzers die in voorgaande jaren al verschenen 
zijn. Deze Photonote is speciaal ontwikkeld voor CKV en wordt vooral gevolgd in combinatie met een 
rondleiding over het thema spanning. Enige kennis over fotografie is noodzakelijk om de vragen te 
kunnen beantwoorden. 

>	 Amateurdagen – juni 

Voor amateurfotografen organiseert het Fotomuseum jaarlijks de Amateurdagen. Amateurfotografie 
wordt door het fotomuseum breed opgevat: van de snapshot- tot de serieuze amateurfotograaf, 
van de georganiseerde tot de individuele en van de digitale tot de analoge fotografen. Het museum 
beschouwt amateurfotografie als een integraal onderdeel van de kerntaken van het museum: pre-
senteren, verzamelen en beheren van collecties, reflectie en educatie. De grens tussen amateur- en 
professionele fotografie is vaak vloeiend, zeker als fotografie niet alleen als een artistiek maar ook 
als een maatschappelijk medium wordt opgevat. 
Het programma bestond uit een rondleiding door de hoofdtentoonstelling Dutch Eyes, een foto-
grafieworkshop door ervaren fotodocenten en een fotobespreking. Tijdens de workshop ging men 
naar de Esch, het voormalig waterzuiveringsterrein in Rotterdam, om de gedane kennis in praktijk te 
brengen. 

> Academiedagen – september en oktober

Elk jaar organiseert het Fotomuseum voor de eerstejaars studenten fotografie van alle Nederlandse -en 
eventueel Vlaamse- opleidingen de Academiedagen. Een Academiedag bestaat uit inleidingen op en 
kennismakingen met alle afdelingen van het museum. Het doel is de studenten te informeren over 
de mogelijkheden die het museum hen biedt en de drempel voor een bezoek op eigen gelegenheid 
te verlagen.
Aantal deelnemers: 70 

> Lezingenmiddag The Past In The Present. Het afwezige beeld – 21 oktober 
The Past in the Present is een elk jaar terugkerende lezingenreeks, incidenteel aangevuld met een foto-
opdracht en lesprogramma. Ook in deze achtste editie stond de reflectie van hedendaagse beeldmakers 
op de relatie tussen heden en verleden centraal. Tijdens deze middag vertelden Rein Jelle Terpstra, Nickel 
van Duijvenboden en Arnoud Holleman over de strategieën die zijzelf hanteren bij het denken over en 
kijken in termen van afwezigheid van beeld. 
Aantal deelnemers: 80 

> Uitreiking en Academiemiddag Steenbergen Stipendium – 8 november 

Voorafgaand aan de jaarlijkse uitreiking van het Steenbergen Stipendium vond de Academiedag 
voor studenten fotografie van Nederlandse kunstacademies plaats. De studenten ontmoeten tijdens 
deze dag professionals uit de wereld van de fotografie, zoals fotografen, galeriehouders, journalisten, 

Institute for Concrete Matter, Haarlem
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
Joop de Jong, Rotterdam
Wim van Keulen, Haarlem
Johanna Klein, Amsterdam
Koninklijk Huisarchief, Den Haag
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Leiden
Luuk Kramer, Amsterdam
Galerie Van Kranendonk, Den Haag
Noshka van der Lely, Amsterdam
Letterkundig Museum, Den Haag
M. Lindenborn, Arnhem
Jannes Linders, Rotterdam
Maria Austria Instituut, Amsterdam
MK Galerie, Rotterdam
Motive Gallery, Amsterdam
Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
Nederlands Architectuur Instituut, Rotterdam
Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid, Hilversum
Paradox, Edam
Galerie Jean-Luc & Takako Richard, Parijs
Rijksmuseum/Rijksprentenkabinet, Amsterdam
Rijksmuseum voor Volkenkunde, Leiden 
Fank van der Salm, Delft
Hans Samsom en Laura Samson-Rous, Amsterdam
Rob Sannes, Zaandam
Otto Snoek, Krimpen aan den IJssel 
Spaarnestad Photo, Haarlem
Het Spoorwegmuseum, Utrecht
Stedelijk Museum, Amsterdam
Stichting Picos de Europa, Rotterdam
Studie- en documentatiecentrum voor fotografie, Universiteit Leiden 
Siebe Swart , Amsterdam
Torch Gallery, Amsterdam
Universiteitsmuseum Amsterdam
Universiteitsmuseum Rijksuniversiteit Groningen
Universiteitsmuseum Utrecht
Daniël van de Ven, Rotterdam
Wereldmuseum, Rotterdam
Jan Wingender, Leusden
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fotoredacteurs en tentoonstellingsmakers. Op het programma stond onder andere een discussie 
over het belang van een eigen handschrift. De discussie werd geleid door Pim Milo met in het panel 
onder andere Inge Henneman, hoofdredactrice FotoMuseum Magazine / curator FotoMuseum Provincie 
Antwerpen en fotograaf Gert-Jan Kocken.
Aantal deelnemers discussie: 40
Aantal bezoekers uitreiking: 100

Overige nieuwe activiteiten
> Activiteiten op maat voor het Grafisch Lyceum Rotterdam – hele jaar door

 Voor het academiejaar 2007-2008 heeft het Grafisch Lyceum Rotterdam verschillende educatieve 
producten ingekocht, zoals een rondleiding, jaarkaarten en academiedag. In het verslagjaar zijn een 
portfoliokijkdag in 2008, waarvoor fotograaf Jannes Linders is aangetrokken, en een erfgoedles over 
fotografische procedés en fotografica voorbereid. Deze laatste zal ook beschikbaar komen voor de 
bovenbouw van het VO. 

> Openingsprogramma NeoRealismo – 15 december

Tijdens het openingsweekend van de tentoonstelling NeoRealismo is een lezingenmiddag, een  
rondleidingenprogramma en een kinderworkshop samengesteld. Er was een lezing van Ruud  
Visschedijk (directeur en filmkenner) over het neorealisme in de Italiaanse film en aansluitend zou 
Enrica Viganò (samensteller van NeoRealismo) over het neorealisme in de Italiaanse fotografie en 
over de totstandkoming van de tentoonstelling spreken. Helaas was zij door persoonlijke omstandig-
heden verhinderd. Frits Gierstberg nam haar lezing over. 

conservering	&	restauratie

Adviezen
Advies met offerte voor Collectie Wolfers, Zilvermuseum Sterckshof Provincie Antwerpen; Collectie 
Scholten, NINO Universiteit Leiden

Restauraties
Opdrachten voor Altrecht Den Dolder, streekarchief Bommelerwaard, Streekarchief Midden Holland, 
Fotomuseum Provincie Antwerpen, Benaki Museum Athene, Schuttersgilde St Rochus Gent, verschei-
dene particulieren en enkele galerijen. (totaal ongeveer 575 objecten, waarvan daguerreotypieën 
(10), ambrotypieën (14), ferrotypieën (2) en allerhande soorten afdrukken (545) en fotoalbum (1))

Werkzaamheden voor Fotomuseumprojecten
Monteren originele foto’s voor tentoonstelling Dutch Eyes, Panorama Las Palmas en Jazz. Ed van der Elsken
Plaatsen objecten in vitrines, voor, tijdens en na tentoonstelling Dutch Eyes
Conditierapporten voor tentoonstellingen Dutch Eyes, Panorama Las Palmas, Jazz. Ed van der Elsken, 
Joel Meyerowitz, Joachim Schmid

Verhuizing collectie Nederlands Fotomuseum
Volledige inzet van Katrin Pietsch en Herman Maes gedurende zes weken

Freek Aal (1923-2004)
Oscar van Alphen (Cees Nieuwenhuizen) (1923)
G. Azings Venema (1869-1936)
Heinz Baudert (1915-2003)
Katharina Eleonore Behrend (1888-1973)
Herbert Behrens (1931)
Lood van Bennekom (1905-1978) 
Diana Blok (1952) / Marlo Broekmans (1953)
Adriaan (1875-1940) en Dick Boer
Hans de Boer (1927-1989)
Jan den Boestert (1910-1992)
Jo Bokma (1913) 
Charles Breijer (1914)
Norbert Buchsbaum (1925-1998)
Adolphe Burdet (1860-1940)
Bert Buurman (1915-1998) 
Paul Citroen (1896-1983)
Martien Coppens (1908-1986)
Violette Cornelius (1919-1998)
Bob van Dam / Combipress (1928-2002)
Cobie Douma (1914-2001)
Miek Douw (1915-2003)
Adriaan Dronkert (1914-2002) 
Bernard Eilers (1878-1951)
Wally Elenbaas (1912)
Ed van der Elsken (1925-1990)
John Fernhout (1913-1987)
Foton/Ton den Haan (1937)
Adriaan Friesendorp (1875-1936)
Cor Geljon (1928-2005)
Chas Gerretsen (1943)
Cok de Graaff (1904-1988)
Julius Guggenheimer (1885-1943)
Bert Haanstra (1916-1997)
Kees Hana (1910-1975)
J.J. Hansma (1887-1971)
Paul Hartland (1910-1991)
Robert de Hartogh (1942)

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)
Paul Julien (1901-2001)
Jan Kamman (1898-1983)
Ata Kando (1913)
Jan Kann (1908-1965)
Hans Katan (1924)
Jan van Keulen (1913-1994)
G. Kiljan (1891-1968)
Aart Klein (1909-2001)
F.P.J. Kooijmans (1907-1997)
Ary W.G. Koppejan (1919)
Boris Kowadlo (1911-1959)
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)
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)

collectie

Archieven in beheer van het Nederlands Fotomuseum
*= in 2007 verworven door aankoop, schenking of overdracht

**= in 2007 verworven aanvullingen op reeds aanwezige collecties en archieven
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Frits Marmelstein (1870-1957)
Peter Martens (1937-1992)
Wies Meertens (1915-1991)
Victor Meeussen (1911-1986)
Marius Meijboom (1911-1998) 
Cees van der Meulen (1921-1990)
Corrie Meyer-Kattenburg (1910-1995) 
Kees Molkenboer (1907-1987)
Wim de Mooij van Wieringen (1919-1999) 
Egbert Munks (Herrie van Borssum Waalkes) 
(1932-1994)
Nico Naeff (1918-1988)
Wim Noordhoek (1916-1995)
F.J. Nusink (1881-1967)
Jaap d’Oliveira (1908-1978)
Cas Oorthuys (1908-1975)
Cas van Os (1907-ca. 1980)
Leen van Oudgaarden (1904-1960) 
Hans Pelgrom (1939-1980)
Nol Pepermans (1920-2007)
Hans Poley (1924)
Ralph Prins (1926) 
Frits J. Rotgans (1912-1978) 
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)
Richard Tepe (1864-1952) 
Pieter Gerbrand van Tienhoven (1875-1953)
Maria Toby (1936-1984)
Henk Tromp (1926)
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)**
Hein Wertheimer (1913-1997)
Lies Wiegman (1927)
Ed van Wijk (1917-1992)
Meinard Woldringh (1915-1968)
Hans Wolf (1909-1992)
Steef Zoetmulder (1911-2004)
Piet Zwart (1885-1977)

Hans Aarsman (1951)
ABC Press 
Wout Berger (1941) *
Koos Breukel (1962)
Carel Blazer (1911-1980)
Paul Bogaers (1961)
Hans Bol (1957)
Michal Butink (1975) *
Sarah Carlier (1981) *
Nicole Carstens (1958-2001)
Ad van Denderen (1943)
Rineke Dijkstra (1959)
Adrienne van Eekelen (1963)
Wendy Ewald (1951)
Jan Marie Julien Jacques Gadiot (1911-1990)
Kees de Graaff (1950)
Arno Hammacher (1927)

Risk Hazekamp (1972)
Carel van Hees (1954) *
Maria Hille (1827-1893)*
Corine Hörmann (1968)
Casparinus Jenezon *
Johan van der Keuken (1938-2001)
Mark Klett (1952) *
Helena van der Kraan (1940)
Luuk Kramer (1958) *
Ine Lamers (1954)
Bertien van Manen (1935)
Joep Neefjes (1949)
Paulien Oltheten (1982) *
Sem Presser (1917-1986)
Carl Rensing (1826 -1898) *
Tony van Renterghem (1919)
Lon Robbé (1946)

Het Nederlands Fotomuseum heeft voorts werk van

archieven	te	verwerven

Kors van Bennekom (1933)
Rees Diepen (1925)
A.J.A.A. Dingjan (1893-1966)
A.J. Dingjan (1927-1985)
Dorine van der Klei (1940)
Emiel van Moerkerken (1916-1995)

Evert van Ojen (1886-1964)
Eddy Posthuma de Boer (1931)
Bas Roodnat (1930-2004)
Ellen Thorbecke (1902-1973)
Dolf Toussaint (1924)

schenkers	2007

Bond van Nederlandse Architecten (BNA), Amsterdam
Flip Bool, Den Haag
Hans van den Bogaard, Zwanenburg
Historisches Museum, Frankfurt / Henry van Moltke
Dhr. F.A. de Kort, Zevenaar
Lions Club L’Esprit du Temps, Rotterdam
Studie en Documentatie Centrum voor Fotografie (SDCF), Universiteit Leiden / M. Szulc-Krzyzanowski
Gemeentemuseum Den Haag (Wim van Sinderen) / Bart Sprinkhuizen, Den Haag
Hans Zonnevijlle, Utrecht

Imre Rona (1902-1974)
Joachim Schmid (1955)
Paul Seawright (1965)
Andrea Stultiens (1974) *
Michel Szulc-Krzyzanowski (1949) **

Simon de Waard (1905-1986)
Hannes Wallrafen (1951)
Cor van Weele (1918-1989) *
Hans Werlemann (1948)
Koen Wessing (1942)

pr	&	marketing

Publiek
Het Nederlands Fotomuseum in Las Palmas trok van 17-4-2007 t/m 31-12-2007 51.553 bezoekers. 
Hiervan zijn 1.500 bezoekers aan de kantoren van het museum geregistreerd:
Bezoekers Collecties 300
Bezoekers Conservering 200 
Bezoekers Algemene Zaken/Directie: 500
Bezoekers Presentaties (bestaande uit Educatie, Bibliotheek, Kenniscentrum): 500
Tentoonstellingen van het museum elders in binnen- en buitenland trokken in 2007 6.887 bezoekers.
De tentoonstelling de Rotterdam. Boegbeeld van de vooruitgang op Katendrecht (in Rotterdam)  
trok 2.387 bezoekers.
De door het Nederlands Fotomuseum samengestelde overzichtstentoonstelling Dutch Dare trok in 
Indonesië 4.500 bezoekers (Jakarta 2.500 bezoekers en Yokjakarta 2.000).
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personeel

Naam (uren p/w) Functieomschrijving (afdeling) In dienst Uit dienst

> Vaste medewerkers

Jorine Bakker (30,4)  Depotbeheerder (collecties)
Naomi Boas (32)  Educatief medewerker (presentaties)
Flip Bool (38)  Senior Onderzoek en Collecties 
Martijn van den Broek (32)  Coördinator beeldresearch (collecties)
Frits Gierstberg (38)  Curator/Hoofd tentoonstellingen
 (presentaties)
Loes van Harrevelt (38)  Conservator/Waarnemend Hoofd  
 Collecties 
Elvia Hazel (30,4)  Archiefmedewerker (collecties)
Cathelijne Hoorn (30,4) Webredacteur (algemene zaken)
Femke IJsinga-van Boxsel (32)  Medewerker PR & Marketing  
 (algemene zaken)
Joke Kerkhoven (28)  Administrateur (algemene zaken)
Claudia Küssel (32)  Medewerker tentoonstellingen  
 (presentaties)
Eelco Loode (24)  Beheerder digitale collectie (collecties)
Herman Maes (38)  Restaurator/ Waarnemend Hoofd 
 Conservering (conservering)
Mira Matić (32) Medewerker tentoonstellingen 
 (presentaties)

> aantal bezoekers per tentoonstelling in 2007 (Bron: Questor)

Tijdelijke Tentoonstelling Semipermanente Periode Weken Bezoekers 
Begane grond Tentoonstellling   totaal
Museum gesloten Museum gesloten 1-1 tm 17-4 15 0
Dutch Eyes Panorama Las Palmas 18-4 tm 26-8 19 29.847
Opbouw grote zaal Panorama Las Palmas 27-8 tm 30-8 0,5 1.508
Port Images (LP II) Panorama Las Palmas 31-8 tm 14-9  2,5 3.119
Port Images (LP II) Panorama Las Palmas 15-9 tm 30-10 6 9.069 
Joel Meyerowitz 
Joachim Schmid
Joel Meyerowitz Panorama Las Palmas 1-11 tm 25-11 4 3.652 
Joachim Schmid
Opbouw grote zaal Panorama Las Palmas 26-11 tm 14-12 3 1.481
NeoRealismo Panorama Las Palmas 15-12 tm 31-12 2 2.877
Totaal   52 51.553

Het bezoekersaantal van 51.553 was opgebouwd uit:
- 25% betalende bezoekers (2006: 25%) 

- 31% bezoekers met museumkaart (zowel volwassenen als juniorkaart) (2006: 25%)

-  9% bezoekers met combikaarten en passepartouts (2006: 15%)

- 12% gratis bezoekers: bezoekers openingen, kinderen tot 12 jaar ( 2006: 10%)

- 10% bezoekers educatie (2006: 10%)

- 13% bezoekers met overige reductiekaarten (zie specificatie) (2006: 35%)

Specificatie bezoekers met reductie:
- 1% CJP-kaart (2006: 10%)

- 4% Rotterdampas (2006: 4%)

- 0,5% Jaarkaart Nederlands Fotomuseum ( 2006: 1 %)

- 7% Studenten op vertoon van collegekaart (2006: niet uitgesplitst)

- 0,5% SKVR reductiepas (2006: niet uitgesplitst)

Geschreven pers
Geschreven pers over tentoonstellingen

Dutch Eyes 97
Panorama Las Palmas 5
Joel Meyerowitz 41
Joachim Schmid 31
Jazz – Ed van der Elsken 64
Raphael Philippen 19
Kathryn Hillier 13
Cargirls 48
Port Images 81
NeoRealismo 29
Overig 58

Geschreven pers overig
Verhuizing/opening 202
Las Palmas / Las Palmas Cultuur 55
Agenda’s  546
Algemeen 125 
Totaal 1414

Winkel
Tabel: Begroting en omzet museumwinkel Nederlands Fotomuseum

2003-2006 (bron: jaarrekeningen)

Jaar Begroting Omzet
2003  20.000  27.000
2004  30.000 43.000
2005  65.000  73.744
2006  75.000 114.801
2007 140.000 160.000



nederlands fotomuseum

54 jaarverslag 2007

nederlands fotomuseum

55jaarverslag 2007

Mary Moore (28)  Baliemedewerker (algemene zaken) 
Gerda Mulder (38) Hoofd Algemene Zaken
Carolien Provaas (38)  Medewerker beeldresearch (collecties)
Boudewijn Ridder (32)  Projectleider Kenniscentrum en ict (algemene zaken)
Chris Stahl (28)  Baliemedewerker (algemene zaken)
Henriëtte Verdonk (30,4)  Restaurator (conservering)
Hans Verschoor (32)  Medewerker techniek (algemene zaken)
Ruud Visschedijk (38)  Directeur/Hoofd presentaties
Stefanie de Vries (20)  Registrator (collecties)
Hans Zonnevijlle (38)  Bibliothecaris (presentaties)

> Medewerkers tijdelijk contract

Gerrien Achterop (16,3)  Medewerker Kenniscentrum  
 (presentaties)   31-07-2007
Jet Blokhuis (15,2)  Projectmedewerker Collecties   30-06-2007
Claudia Buser (7,6)  Archiefmedewerker Collecties   31-03-2007
Max Claase (28,5)  Facilitair beheerder (algemene zaken)  01-04-2007
Nicolette Dons (11,4)  Educatief medewerker (presentaties)  25-06-2007
Kim Fransen (32)  Educatief medewerker (presentaties)
Hedy van Erp (8,9)  Accountmanager (conservering)   31-07-2007
Annika Hauke (5,3)  Baliemedewerker (algemene zaken)  26-4-2007
Rosa Hessels- Mora (3,0)  Baliemedewerker (algemene zaken)  01-04-2007
Jennifer Izelaar-Olivieira (21,5)  Officemanager (algemene zaken)  17-04-2007
Claudia Küssel (5,0)  Medewerker tentoonstellingen  
 (presentaties)  01-03-2007  31-12-2007
Elvira Omerovic (8,0)  Projectmedewerker Conservering   31-03-2007
Kathrin Pietsch (15,2)  Restaurator (conservering)  01-07-2007
Marieke Pruis (3,0)  Baliemedewerker (algemene zaken)  26-04-2007
Irene van Renselaar (2,3)  Baliemedewerker (algemene zaken)  26-04-2007  01-12-2007
Irene van Renselaar (1,3)  Assistent PR en Marketing  
 (algemene zaken)  01-12-2007
Lana Schepens (2,5)  Baliemedewerker (algemene zaken)  12-05-2007 
Sabrine Tieri (5,3)  Baliemedewerker (algemene zaken)  26-04-2007 
Lotte ten Voorde (5,7)  Educatief medewerker (presentaties)  09-10-2007
Mario van den Winkel (3,2)  Registratiemedewerker (collecties)  15-10-2007 

> Medewerkers met oproepcontract  

Sjef van Duin  Rondleider (presentaties)

> Freelancers   

Peter van den Baar  Techniek (presentaties)
Hester Blankesteijn  Rondleider (presentaties)
Hans Bol  Fototechnicus (collecties)

Mia van der Burg  Tentoonstellingsmedewerker  
 (presentaties)
Anouk Gielen  Rondleider (presentaties)
Rop de Graaf  Tentoonstellingsmedewerker  
 (presentaties)
Pim van Halem  Tentoonstellingsmedewerker  
 (presentaties)
Femke van Heugten  Rondleider (presentaties)
Joop de Jong  Gastcurator (presentaties)
Simon Kool  Gastcurator (presentaties)
Lok Chan  Rondleider (presentaties)
Arnold Schalks  Tentoonstellingsmedewerker  
 (presentaties)
Erik Schilt  Rondleider (presentaties)
Lotte ten Voorde  Educatief medewerker (presentaties)

> Vrijwilligers 

Diego Martijn  Bibliotheekmedewerker (presentaties)
Harald Schaftenaar Bibliotheekmedewerker (presentaties)  30-10-2007
Mayumi Kumagal  Bibliotheekmedewerker (presentaties) 
Henk Jan van Boeije  Medewerker Conservering  22-11-2007
Maarten Briels  Bibliotheekmedewerker (presentaties)  01-11-2007

>  Stagiares 2006-2007   

Hans Besseling  Reinwardt Academie, Amsterdam (educatie)
Hedwig Homoet  Willem de Kooning Academie, Rotterdam (educatie)
Zahra van de Korput  VMBO Rotterdam (educatie)
Amber Koster  Willem de Kooning Academie, Rotterdam (educatie)
Sadaf Shirbaz  ROC Zadkine Rotterdam (algemene zaken)
Aylin Yalman  ROC Zadkine Rotterdam (algemene zaken)
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publicaties	van	medewerkers

> Frits Gierstberg, Hoofd Tentoonstellingen

‘The Lottery of the Sea’. In: Jan Baetens en Hilde van Gelder (red.), Critical Realism in Contemporary 
Art: Around Allan Sekula’s Photography, Leuven (Lieven Gevaert Research Center, K.U. Leuven) 2007
‘Mijke, Britt, Kim, Carel, La France, 23 juli 1996’. In: Joke Prink en Tineke de Ruiter, Fotovoorkeuren. 50 
auteurs kiezen uit de collectie van het Leids Prentenkabinet, Amsterdam (Voetnoot) 2007
‘Out of the Ordinary. The Photographs of Joel Meyerowitz 1970-1980’, in: Joel Meyerowitz, Out of the 
Ordinary 1970-1980, Rotterdam (Episode) 2007
‘Zicht op Brabant’, In: Marloes Hoogenstraaten (red.), Earthbound, beelden van Brabant in verandering, 
Eindhoven (Zibra) 2007 
‘The Long Walk’, in: John Weber (red.), Joachim Schmid. Photoworks 1982-2007, Brighton/Göttingen 
(Photoworks/Steidl) 2007
‘The Construction Business: de media in oorlogstijd’, in: FotoMuseum Magazine Jrg. 12, No. 37, maart 2007 
‘Convallaria majalis. De nieuwe foto’s van Rafaël Philippen’, in: Rafaël Philippen, Convallaria majalis, 
Rotterdam (Episode) 2007
‘Ontwikkeld aan de Maas’, in: Passionate Magazine Jrg. 14, Nr. 4 ( juli/augustus 2007)
‘Jacqueline Hassink: Els Barents and Frits Gierstberg in dialogue’, in: Jacqueline Hassink. The Power Book, 
Londen (Chris Boot) 2007
‘Metamorfose van een maakbaar land. De fotografie van het veranderende landschap in Nederland 
vanaf 1860’, in: Flip Bool e.a. (red.), Nieuwe geschiedenis van de fotografie in Nederland. Dutch Eyes, 
Zwolle (Waanders) 2007
‘Vanuit het heden naar het verleden’, in: Flip Bool e.a. (red.), Nieuwe geschiedenis van de fotografie in 
Nederland. Dutch Eyes, Zwolle (Waanders) 2007

> Loes van Harrevelt, Waarnemend Hoofd Collecties

‘De wereld binnen handbereik: fotografie in het archief van P.J.H. Cuypers’, 2007 In: P. J. H. Cuypers 
(1827-1921): het complete werk Annotatie: ill., foto’s. Omvang: p. 122-139
‘The world at one’s fingertips: photography in the archives of P.J.H. Cuypers’, 2007 In: P. J. H. Cuypers 
(1827-1921): the complete works Annotatie: ill., foto’s. Omvang: p. 122-139
‘Evert van Ojen [1886-1964], Architectuurfotograaf tussen traditie en vernieuwing’; in:  
[samenst., red. en documentatie Joke Pronk ... et al.] Fotovoorkeuren - 50 auteurs kiezen een foto uit 
de collectie van het Leids Prentenkabintet. Hommage aan Ingeborg Leijerzapf, Voetnoot, Amsterdam 
2007, p. 64-67
‘Verzameldrang, Omvang, samenstelling en groei van de fotocollectie Nederland’  
in Nieuwsbrief Nederlands Fotogenootschap (December 2007) 57, p. 16-19

> Herman. Maes, Waarnemend Hoofd Conservering 

‘Een uitzonderlijk geheel’, over het project Ermakov en de voortgang van de werkzaamheden, in:  
Cr, Interdisciplinair tijdschrift voor conservering, nrs 2 en 3 2007. co-auteur Ellen Glonti

>	 Flip Bool, Senior Onderzoek en Collecties

Zonder titel, Jaarverslag Havenbedrijf Rotterdam N.V. 2006, Rotterdam 2007, z.p.
‘Tussen vernieuwing en traditie, 1925-1945’; in: Flip Bool, Mattie Boom, Frits Gierstberg, e.a. (red.), 
Nieuwe geschiedenis van de fotografie in Nederland. Dutch Eyes, Waanders Uitgevers, Zwolle 2007, p. 146-189
‘Nood’; in: Joke Pronk, Tineke de Ruiter (red.), Fotovoorkeuren - 50 auteurs kiezen een foto uit de collectie 
van het Leids Prentenkabintet. Hommage aan Ingeborg Leijerzapf, Voetnoot, Amsterdam 2007, p. 27-30
‘En passant’, bijlage over de ‘Fotozomer in Dordrecht’, De Stem van het Weekend, een uitgave van 
Drechtsteden Weekbladen, 25 mei 2007, co-auteur: Frank van der Stok
‘Stories of Mr. Wood’, HTV, 2007, nr. 69, p. 18
‘Van korrel tot pixel. De collectie van het Nederlands Fotomuseum’, NFG Nieuwsbrief, nr. 57  
(december 2007), p. 24-27
‘Piet Zwart en de fototypografie’, Nieuwe geschiedenis van de fotografie in Nederland. Dutch Eyes, 
Waanders uitgevers, Zwolle 2007, p. 154-157
‘De watersnoodramp van 1953’, Nieuwe geschiedenis van de fotografie in Nederland. Dutch Eyes, 
Waanders uitgevers, Zwolle 2007, p. 212-215
‘Het kunstwerk is de foto’, Nieuwe gescheidenis van de fotografie in Nederland. Dutch Eyes,  
Waanders uitgevers, Zwolle 2007, p. 486-489

nevenfuncties	van	medewerkers

> Ruud Visschedijk, Directeur

Bestuurslid Nederlands Fonds voor de Film (tot 1 september) 
Bestuurslid Shadow Festival 
Lid van de stuurgroep lectoraat fotografie van de St. Joost Academie/Avans Hogeschool 
Bestuurslid Stichting PhotoQ 

> Frits Gierstberg, Hoofd Tentoonstellingen

Bijzonder hoogleraar Fotografie, Erasmus Universiteit Rotterdam 
Redacteur reeks Monografieën van Nederlandse fotografen Prins Bernhard Cultuurfonds 
(Co-) hoofdredacteur De bibliotheek van de fotografie
Redacteur Dutch Eyes. A Critical History of Photography
Lid adviescommissie museale aankopen, FotoMuseum Antwerpen
Lid redactie FotoMuseum Magazine
Lid Commissie Beeldende Kunst Prins Bernhard Cultuurfonds
Lid Werkveldadviesraad AKV/St. Joost, Breda
Voorzitter jury Hasselblad Award 2008
Jurylid ING Real Photography Award 2008
Voorzitter jury Harry Pennings Estafetteprijs 2008
Adviseur voor fotografie, EU-Japan Fest Japan Committee, Tokio
Advisory Board, Lieven Geveart Center for Photographic Studies, Leuven
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Advisory Board, Brighton Photo Biennale
Lid Comité van aanbeveling, FotoDok, Utrecht
Lid ad hoc adviescommissie museale aankopen, Mondriaan Stichting
Lid ad hoc adviescommissie Internationale kunstbeurzen, Mondriaan Stichting

> Loes van Harrevelt, Waarnemend Hoofd Collecties

Bestuurslid (penningmeester) Nederlands Fotogenootschap
Redactielid Nieuwsbrief Nederlands Fotogenootschap

>	 Herman. Maes, Waarnemend Hoofd Conservering 

Gastdocent opleiding C&R, visuele media aan de Hogeschool Antwerpen, KASKA Antwerpen

> Gerda Mulder, Hoofd Algemene Zaken

Voorzitter Stichting Las Palmas Cultuur
Bestuurslid Vereniging Rotterdamse Musea

> Flip Bool,  Senior Onderzoek en Collecties

Bestuurslid Stichting City Thoughts, Amsterdam
Bestuurslid Stichting Fragment Foto, Amsterdam
Bestuurslid Stichting Hollands Negatief, Den Haag
Bestuurslid Stichting Uitgeverij Duo/Duo, Rotterdam
Lid Commissie Wet Behoud Cultuurbezit van de Raad voor Cultuur
Redacteur reeks Monografieën van Nederlandse fotografen Prins Bernhard Cultuurfonds/
Focus Publishing, Amsterdam
Redacteur Nieuwe geschiedenis van de fotografie in Nederland. Dutch Eyes

> Martijn van den Broek, Coördinator Beeldresearch 

Bestuurslid Stichting Peter Martens

> Cathelijne Hoorn, webredacteur

Lid werkgroep nationale samenwerking van het Nederlands Fotogenootschap

> Femke IJsinga-van Boxsel, medewerker PR & Marketing

Voorzitter Policy Board Kunst & Cultuur, Rotterdam Marketing

> Boudewijn Ridder, Projectleider automatisering en kenniscentrum

Voorzitter stichting Photostart
Voorzitter gebruikersvereniging Pictura

> Hans Zonnevijlle, Bibliothecaris

Penningmeeester Vereniging Overleg kunsthistorische bibliotheken Nederland (OKBN)

overige	activiteiten	van	medewerkers

> Ruud Visschedijk, Directeur

Opening van de tentoonstelling Familie in Beeld – Vriesendorp uit Dordrecht in Simon van Gijn –  
Museum aan Huis, 1 juni
Opening van Jazz Art Rotterdam in AHOY, ter gelegenheid van het North Sea Jazz Festival in  
Rotterdam, 11 juli 
Jurylid Foto Nationaal van de Fotobond, 8 september
Opening tentoonstelling 60over60 in CBK – Rotterdam, 28 september
Voorzitter visitatiecommissie Willem de Kooningacademie, 3 en 4 november
Opening Fotoacademie Rotterdam, 30 november
Lezing over neorealisme in de Italiaanse film, 15 december

> Frits Gierstberg, Hoofd Tentoonstellingen

Lezingen en openingstoespraken 

Documentaire fotografie in het tijdperk van de beeldcultuur (Oratie), Erasmus Universiteit
Dutch Eyes, Avans Hogeschool, Den Bosch en Nederlands Fotomuseum, Rotterdam
Marnix Goossens, Fotohof, Salzburg
Dutch Dare, Erasmus Huis, Jakarta 
Hans Eijkelboom, Aperture Gallery, New York
Het landschap in de fotografie, Krabbedans, Eindhoven

Buitenlandse werkbezoeken

Jakarta, Kassel, Winterthur, Tuscon, New York

> Loes van Harrevelt, Waarnemend Hoofd Collecties

Spreker tijdens het symposium Korrels en pixels. Hoe staat het met de Fotocollectie Nederland,  
Nederlands Fotogenootschap/Nederlands Fotomuseum Rotterdam, 5 oktober
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> Herman Maes, Waarnemend Hoofd Conservering

Zomerschool AKV, St. Joost, 25 augustus 2007, HM op uitnodiging Flip Bool, presentatie over houd-
baarheid van digitale gegevensdragers en druktechnieken 
Ontvangst deelnemers cursus ‘Deskundigheidsbevordering in het determineren van historische 
fotografische procédés’, Studie en documentatiecentrum voor fotografie, Prentenkabinet Leiden
Presentatie ‘Wat?er en fotografie’ op symposium Wat?er, Den Haag, 8-9 november
Werkbezoek (Quick scan) in Langhans Galery, Praag (Tsjechië) ; twee werkbezoeken aan Tbilisi (Geor-
gië), workshop in District Six Museum, Kaapstad (Zuid-Afrika)
Bijwonen conferentie Wintermeeting 2007, AIC, PMG – ICOM, George Eastman House, Rochester,  
USA, 21-24 februari 

> Flip Bool, Senior Onderzoek en Collecties

Lector fotografie AKV | St. Joost, Avans Hogeschool
Lezing in het kader van de cursus Collectievorming van het Centrum Beeldende Kunst Dordrecht,  
29 januari 
Serie werkcolleges over De context van de gepubliceerde foto, Master Photographic Studies, Universiteit 
Leiden, februari-juni en december 
Samenstelling met Frank van der Stok van de tentoonstelling En Passant, CBK Dordrecht, 26 mei-8 juli 
Moderator publiek gesprek met exposanten van de tentoonstelling En passant, Centrum Beeldende 
Kunst Dordrecht, 17 juni 
Lezing in het kader van het studium generale Wassend Water, Universiteit Leiden, 22 oktober 
Spreker tijdens symposium Korrels en pixels. Hoe staat het met de Fotocollectie Nederland, Nederlands 
Fotogenootschap/Nederlands Fotomuseum Rotterdam, 5 oktober 

Buitenlandse werkbezoeken

Arles (Rencontres Photographiques), Kassel (Dokumenta), Parijs (Paris Photo) en Tucson (Oracle 
conferentie)

> Martijn van den Broek, Coördinator Beeldresearch

Fotobesprekingen Nederlands Fotomuseum, 22 april

> Sjef van Duin, Rondleider en fotograaf

Organisatie fotografiemiddag ‘Finishfoto’ aansluitend bij de tentoonstelling Port Images

> Nicolette Dons, Educatief medewerker

Jurylid fotowedstrijd LIFE, Beursplein Rotterdam

> Katrin Pietsch, Restaurator

Presentatie op de Wintermeeting 2007, AIC, PMG – ICOM, George Eastman House, Rochester, USA, 
21-24 februari 
Bijwonen conferentie Photograph Heritage in Central, Southern, and Eastern Europe:  
Past, Present, and Future, Bratislava, 5-8 november 

> Henriëtte Verdonk, Restaurator

Bijwonen symposium Wat?er, Den Haag, 8-9 november 
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