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INLEIDING

2008 was het eerste volle jaar van het Nederlands Fotomuseum in Las Palmas op de Kop 
van Zuid in Rotterdam. De verbouwing van het pand is nog niet helemaal afgerond, wat 
nog steeds financiële en organisatorische consequenties heeft. Niettemin slaagde het 
museum er in een aantrekkelijk programma te presenteren. 

Met een afwisselend tentoonstellingsprogramma, lezingen over actuele onderwerpen in 
de fotografie, nieuwe educatieve activiteiten, diepgravende publicaties en spannende 
interactieve installaties in het kenniscentrum wist het museum het afgelopen jaar ruim 
50.000 bezoekers te trekken. Ook achter de schermen, gebeurde er veel. De collectie 
werd uitgebreid met een aantal bijzondere aankopen en nieuwe archieven en het 
museum werkte mee aan het grote project van de Koninklijke Bibliotheek, Het Geheugen 
van Nederland. Voor onze restauratoren stond het jaar vooral in het teken van de 
daguerreotypie. 

Het museum wordt al enige jaren genereus ondersteund door het Wertheimer Fonds. 
Het afgelopen jaar hebben we daarmee onder meer het Fotofestival aan de Maas en 
andere activiteiten voor amateurfotografen kunnen (mee)financieren, fotoprojecten voor 
de collectie aankocht en twee buitengewoon hoogleraren en een lector fotografie kunnen 
ondersteunen. Voor het eerst dit jaar mocht het Nederlands Fotomuseum zich beneficiant 
noemen van de BankGiro Loterij. De bijdrage van de loterij heeft het museum onder 
meer in staat gesteld enkele mooie aankopen te doen en de internationale databank voor 
daguerreotypieën, de zogenaamde daguerreobase, te voltooien. De ondersteuning van de 
BankGiro Loterij en het Wertheimer Fonds is voor het museum van onschatbare waarde 
om een aantal essentiële museale taken goed te kunnen uitvoeren.

In november was het Nederlands Fotomuseum gastheer van ORACLE, een jaarlijkse 
ontmoeting van conservatoren en curatoren werkzaam in de fotografie bij instellingen 
en musea uit de hele wereld. Deze inspirerende internationale conferentie was een 
uitgelezen mogelijkheid om het nieuwe museum te presenteren aan onze buitenlandse 
collega’s. In het ‘after-progamme’ van deze conferentie bezochten we de voornaamste 
foto-instellingen in Nederland en België waardoor de deelnemers een goed idee kregen 
van de Nederlandse fotografie.

De stichting Nederlands Fotomuseum heeft eind 2008 het bestuursmodel gewijzigd in een 
Raad van Toezichtmodel, volgens de Code Cultural Governance. Bestuurslid Theo Baart 
nam afscheid en de invulling van de vacature die hij achterliet werd aan het einde van het 
jaar ter hand genomen.
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We hebben in het afgelopen jaar ervaren dat Las Palmas is uitgegroeid tot een levendige 
culturele plek in Rotterdam. De combinatie van drie culturele instellingen (LPII, de SKVR/
BeeldFabriek en het Nederlands Fotomuseum) levert een gevarieerd aanbod op voor zeer 
diverse doelgroepen. De drie instellingen vullen elkaar uitstekend aan en werken als het 
maar even kan goed met elkaar samen. En dat zorgt er voor dat Las Palmas een unieke 
plaats inneemt in het culturele aanbod in Rotterdam.

De kredietcrisis kan echter van invloed zijn op de aantrekkingskracht van de 
Wilhelminapier. Verschillende bouwprojecten zijn als gevolg van deze crisis op de lange 
baan geschoven. Dat gaat ten koste van de dynamiek en de aantrekkingskracht van dit 
gebied. Het is een belangrijk punt van zorg in een voor het Nederlands Fotomuseum 
artistiek succesvol afgesloten jaar. Ander punt van zorg is het financiële resultaat dat 
in 2008 mede door de slechte oplevering van het gebouw en de onverwacht hoge 
servicekosten is achtergebleven. Daarvoor zijn door het museum maatregelen genomen 
die er toe moeten leiden dat ook deze zorg spoedig wordt weggenomen. 

Rotterdam, maart 2009

6



7Jaarverslag 2008



8



PRESENTATIES

1.1  Tentoonstellingen

De tentoonstellingen in 2008 hadden zowel lokale, nationale als internationale accenten. 
Met grote thematische tentoonstellingen en solo-exposities, waarin zeer uiteenlopende 
vormen van fotografie aan bod kwamen, was het programma bijzonder afwisselend. 
Daarbij opgeteld de aandacht voor media als video, film en internet heeft het Nederlands 
Fotomuseum in zijn eerste volle jaar in Las Palmas een mooi tentoonstellingsprogramma 
neergezet. 

De twee grote thematische tentoonstellingen waren aan het begin en aan het einde 
van het jaar te zien. In NeoRealismo . De Nieuwe Fotografie in Italië 1932-1960 waren 
zo’n 200 foto’s te zien van het door armoede geteisterde naoorlogse Italië. Door de 
wisselwerking tussen film en fotografie was te zien dat de bekende filmstroming ook 
een krachtige fotografische pendant had. Met Questioning History werd een gevolg 
gegeven aan de reeds jaren bestaande lezingenreeks van het Fotomuseum, The Past 
in the Present. Zeventien kunstenaars lieten zien hoe de massamedia steeds meer ons 
beeld van de geschiedenis gaan bepalen en hoe je daar als kunstenaar kritisch op kunt 
reflecteren.

‘Rotterdams’ waren zonder twijfel de tentoonstelling over Feyenoord en het Fotofestival 
aan de Maas. In het eerste geval ging het om de beeldvorming van de jubilerende 
voetbalclub in de jaren waarin de televisie het ging winnen van de sportfotografie. In het 
tweede geval stond het werk van de fotograferende amateur centraal. Het fenomeen 
beeldvorming en de fotograferende amateur kwamen op een heel andere manier bij 
elkaar in de tentoonstelling Baghdad Calling die Geert van Kesteren had gemaakt met 
opnamen van fotomobieltjes van Iraakse vluchtelingen – een confronterende presentatie 
waar engagement, gebruik van technologie en vernieuwing binnen de fotojournalistiek 
samen kwamen. Documentaire fotograaf Ad van Denderen wist in 2008 zijn grote 
project over het Middellandse zeegebied af te ronden (So Blue, So Blue) en in een 
prikkelende combinatie van tentoonstelling, boek en website te presenteren. Aandacht 
voor vernieuwing in de fotojournalistiek en documentaire fotografie kreeg ook vorm in 
de presentatie van tien jaar M, het maandelijkse magazine van NRC Handelsblad, als 
platform voor jonge fotografen.

Met de presentatie van de gerestaureerde De Oorlogen, een multimediaproject van Oscar 
van Alphen uit 1985, en de overzichtstentoonstelling van Martien Coppens, besteedde 
het Fotomuseum uitgebreid aandacht aan twee fotografen uit de collectie. Daarnaast 
werden voor het eerst enkele nieuwe aanwinsten als zodanig in een tentoonstelling 
gepresenteerd: Any Resemblance to existing persons is purely coincidental. Stories 
of Mr. Wood. Bombay-Los Angeles van Martine Stig en Vanessa van Dam en Andy 
Warhol - Collectie Loodwicks van Loodwicks Press Images. De semi-permanente 
tentoonstelling Panorama Las Palmas, waarin ook veel foto’s uit eigen collectie te zien 
waren, liep in juni ten einde om plaats te maken voor een drietal meer media-achtige 
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presentaties van Harun Farocki (Deep Play), Piet Hein Stulemeijer (Nieuw Nederland) 
en de al genoemde De Oorlogen. Expliciete aandacht voor jonge fotografen was er 
door de jaarlijkse uitreiking van het Steenbergen Stipendium aan de meest beloftevolle 
fotograaf van een Nederlandse kunstacademie, in de tentoonstelling over fotoboeken van 
jonge Nederlandse fotografen onder de titel Pages en door de opdracht aan fotograaf 
Dorothée Meyer in het kader van Maasvlakte II. ‘Top of the bill’ was de tentoonstelling 
BABY . De ideale mens verbeeld 1840-heden, waarin op spannende wijze historische en 
hedendaagse, wetenschappelijke en amateur-, kunstzinnige en documentaire vormen van 
fotografie gecombineerd waren in een analyse van de westerse blik op het pasgeboren 
leven: een tentoonstelling voor jong en oud die was gebaseerd op fotohistorisch 
onderzoek door twee voormalige studenten van de Master’s in Photographic Studies in 
Leiden.

De Oorlogen, So Blue, So Blue en Baghdad Calling werden in nauwe samenwerking met 
de Stichting Paradox ontwikkeld. Het Fotomuseum werkte mee aan de prestigieuze REAL 
Photography Award 2008 en The Last Days of Shishmaref in LPII en een tentoonstelling 
over de Rotterdam Cologne Connection (RCC # 4) in het Goethe-Institut in Rotterdam. 
Daarnaast werkte het museum mee aan een aantal producties in het buitenland, zoals 
de tentoonstelling The Unwanted Self en symposium in de Brighton University Gallery, de 
tentoonstelling Pages te zien in Boedapest en Keulen en Dutch Dare, een overzicht van 
Nederlandse fotografie en videokunst, te zien in Florence.

1.2 Publicaties

Het museum was het afgelopen jaar betrokken bij tien publicaties. Zo verscheen in de 
reeks monografieën van Nederlandse fotografen bij uitgeverij Focus deel 14 over Oscar 
van Alphen van de hand van Frits Gierstberg. Het oeuvre van deze fotograaf bevindt zich 
in de collectie van het Nederlands Fotomuseum. De reeks verschijnt op initiatief van het 
Prins Bernhard Cultuurfonds. Gastsamensteller Frank van der Stok vormde met Flip Bool 
en Frits Gierstberg de redactie van een essaybundel over de omgang met geschiedenis 
en geschiedschrijving door beeldend kunstenaars en fotografen. Deze bundel sloot aan 
bij de thematiek van de gelijknamige tentoonstelling en verscheen bij NAi Uitgevers in de 
Reflect-serie. In de reeks De Bibliotheek van de Fotografie, een samenwerkingsproject 
van het Nederlands Fotomuseum en FotoMuseum Provincie Antwerpen, verscheen het 
derde deel met een bundeling van foto-essays van de hand van de Vlaamse auteur Dirk 
Lauwaert. Het volledige overzicht is te vinden in de bijlage.
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1.3 Kenniscentrum

In het verslagjaar zijn verschillende interactieve installaties en webactiviteiten ontwikkeld 
ter verdieping van de tentoonstellingsonderwerpen. Zo zijn er onder meer nieuwe 
webdossiers, bladermodules en webtentoonstellingen ontwikkeld. De installatie 
Sprekende Beelden, waarin fotografen, hun familie of andere betrokkenen het verhaal 
achter een foto vertellen, werd uitgebreid met acht verhalen. (zie bijlage onder 
‘tentoonstellingen’) 

In 2008 is de Filmlounge in gebruik genomen. Hier worden korte films van Nederlandse 
fotografen getoond. Bezoekers kunnen zelf via aanraakschermen een filmprogramma 
samenstellen. De installatie is enthousiast ontvangen door bezoekers en vakgenoten. 
Momenteel bevat de Filmlounge 20 korte films, jaarlijks worden enkele films toegevoegd.

Websites

Het museum heeft sinds kort een kanaal op You Tube met eigen video’s en een 
verzameling zorgvuldig geselecteerde video’s over fotografie. Toevoegingen aan 
de website van het museum  worden zo veel mogelijk gekoppeld aan lopende 
tentoonstellingen en activiteiten. 

Een greep uit de nieuwe onderdelen:

Een dossier over autochromen geschreven door de conservator fotografie van het • 
Rijksmuseum, Hans Rooseboom. 
Een dossier over alternatieve fotografie van Cathelijne Hoorn waaraan een • 
fotografieweekend en een fotowedstrijd werd gekoppeld.
Webtentoonstelling • Diergaarde Blijdorp met foto’s van Helena van der Kraan.
Zes virtuele boeken waar bezoekers door kunnen bladeren, met ‘links’ naar de • 
bijbehorende foto’s en contactbladen uit de collectie (o.a. een fotoalbum van Coby 
Douma, Go No Go van Ad van Denderen en het boek en alle contactbladen van Een 
liefdesgeschiedenis in Saint Germain des Prés van Ed van der Elsken)

In 2008 zijn ook de voorbereidingen getroffen voor de verbeterde website, die begin 2009 
is gelanceerd,  waarbij het museum de bezoekers nog beter kan bedienen.  

Website in cijfers

In 2008 is de website bijna 290.000 keer bezocht, dat zijn gemiddeld zo’n 700 bezoeken 
per dag. Opvallend is dat de bezoeker gemiddeld zo’n 25 pagina’s bekijkt. Dat is erg 
hoog. Het bezoek duurt gemiddeld 4,5 minuten. De portaalwebsite Photostart.nl (die 
beheerd wordt samen met PhotoQ en de Fotografenfederatie) werd 177.000 keer bezocht 
en de website met de nationale fotografiebibliotheek 29.000 keer. Bij alle websites zien we 
een stijgende lijn in het aantal bezoekers. 
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Weblessen

In 2008 zijn vier weblessen gepubliceerd op weblessen.nederlandsfotomuseum.nl. 
Samen met de Koninklijke Bibliotheek is een subsidieaanvraag ingediend om de software 
waarmee weblessen worden gemaakt uit te breiden en beter aan te laten sluiten op het 
onderwijs. Een groot aantal fotografie-instellingen in Nederland en Vlaanderen hebben 
aangegeven weblessen samen te stellen via deze module. Bij toekenning wordt dit project 
in 2009 uitgevoerd.

1.4 Educatie

2008 was een jaar met vele activiteiten en nieuwe uitdagingen voor de bezoekers, 
amateurfotografen, het vakpubliek, voor kinderen en voor jongeren. In het verslagjaar 
zijn ook nieuwe vormen van samenwerking ontstaan, zoals met zorginstelling Laurens in 
Rotterdam. 

Ook dit jaar weer vonden honderden leerlingen en studenten uit het onderwijs hun weg 
naar het museum. Zij werden begeleid middels een interactieve rondleiding waarin 
fotografen uit het rondleidersteam het gesprek aangingen met de leerlingen over de 
onderwerpen uit de tentoonstellingen. Ook in LPII werden onder meer rondleidingen 
verzorgd bij The Last Days of Shishmaref (Paradox) wat een zeer geschikt aanbod bleek 
voor met name groepen uit het voortgezet onderwijs. Ook in het kader van Cultuurtraject, 
een jaarlijkse succesformule in samenwerking met de SKVR, bezochten vele Rotterdamse 
brugklassers het museum voor een op hun toegespitst actief fotografieprogramma. 

In reactie op de vraag naar meer uitleg aan het publiek over de collectie en het omgaan 
met en bewaren van fotografische materialen is een start gemaakt met de ontwikkeling 
van rondleidingen en workshops. Nog een vraag waaraan tegemoet is gekomen is 
een cursus fotografiegeschiedenis in een notendop. De cursus werd via de SKVR/
BeeldFabriek in 2008 voor het eerst aangeboden. Nieuw dit jaar waren verder de gratis 
rondleiding iedere zondagmiddag en de kinderknutselactiviteiten. 

De afdeling educatie bood dit jaar vier verschillende stagiaires van de Willem de Kooning 
Academie, opleiding docent Beeldende Kunst en Vormgeving, de mogelijkheid ervaring 
op te doen. De opdrachten varieerden van onderzoek naar de inzet van weblessen in het 
VO tot de ontwikkeling van workshopaanbod voor individuele jongeren. Twee studenten 
van de Reinwardt Academie brachten onder andere 800 stuks studiemateriaal in kaart die 
ingezet gaan worden voor de nieuwe collectie- en conserveringsrondleidingen. 
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Enkele meest in het oog springende educatieve activiteiten zijn (een compleet overzicht is 
te vinden in de bijlage):

Fotofestival aan de Maas

Een bruisend weekend voor amateurfotografen met vier tentoonstellingen en tal van 
andere activiteiten, zoals debatten, rondleidingen, workshops en lezingen van onder 
andere Hans Aarsman, Paul Bogaers en Carel van Hees. Het fotofestival is een initiatief 
van de BNAFV/Fotobond Afdeling-12, waarbij 19 verenigingen van vrijetijdsfotografen uit 
Rotterdam en omgeving zijn aangesloten en werd georganiseerd in nauwe samenwerking 
met de SKVR/BeeldFabriek en het Nederlands Fotomuseum. 

Migratiegeschiedenis in Rotterdam .  Het verhaal achter de foto

Een bijzonder project, dat in 2009 wordt afgerond, en dat in het kader van het 
Rotterdamse Actieplan Cultuurbereik is opgezet. In dit pilot-project verzamelt het museum 
foto’s en verhalen uit de wijk. Via partner zorginstelling Laurens zijn museummedewerkers 
in contact gebracht met ouderen van verschillende herkomst. Aan de hand van hun 
foto’s gingen we met deze ouderen in gesprek over de vraag hoe zij in Rotterdam terecht 
gekomen waren. De meest in het oog springende foto’s en verhalen worden gemonteerd 
tot een korte film en in 2009 gepresenteerd in het Nederlands Fotomuseum. 

Fotografieweekenden . Verleg uw horizon 

Het Fotomuseum heeft het afgelopen jaar twee fotografieweekenden georganiseerd. 
Deze fotografieweekenden zijn een variant op de bekende amateurdagen. Met 
deze fotografieweekenden wilden we proberen de blik van de amateurfotografen te 
verbreden door de deelnemer wegwijs te maken in minder gangbare vormen van 
fotografie. De aandacht ging uit naar het toeval en het experiment in de fotografie. 
Het weekendprogramma bestond uit workshops, rondleidingen en een inspirerende 
voordracht door fotograaf Paul Bogaers.

Museumweekend 

Tijdens de discussiemiddag ter gelegenheid van de uitreiking van het Steenbergen 
Stipendium 2007 werd duidelijk dat fotografen – beroeps en amateur – het lastig vinden 
om een persoonlijk stempel op hun fotografie te drukken en dat er in de fotografie weinig 
ruimte is voor experiment. Het museum heeft het thema van het museumweekend 
aangegrepen om het experiment aan te moedigen. Een uitgebreid webdossier over 
‘alternatieve’ fotografie werd gepubliceerd en gepresenteerd, er was een fotowedstrijd 
waarbij men ‘alternatieve’ foto’s kon insturen, er waren verschillende presentaties 
van ‘andere’ manieren van fotograferen en bezoekers werden door een professionele 
fotograaf uitgedaagd het fotografisch experiment aan te gaan. 
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Openingsweekenden

Nieuw waren de openingsweekenden. Sinds de tentoonstelling NeoRealismo 
organiseert het museum bij elke tentoonstelling in de grote zaal een aantrekkelijk 
openingsprogramma. Dit programma bestaat uit een mix van speciale rondleidingen 
door fotografen, lezingen, workshops en een bescheiden kinderactiviteit. Tijdens deze 
openingsweekenden wordt niet alleen de aandacht gevestigd op de tentoonstellingen 
maar ook op andere aspecten van het museum, zoals nieuwe installaties in het 
kenniscentrum, de printshop, webdossiers en nieuwe aankopen.

Bling Bling Baby

De meest in het oog springende kinderknutselactiviteit van het afgelopen jaar waren 
de Bling Bling Baby tasjes. Deze tasjes waren speciaal ontwikkeld voor de BABY 
tentoonstelling en bleken een enorme hit. De tasjes waren gevuld met een kopie van 
een carte-de-visite uit de BABY tentoonstelling, stickers, glitters en bloemen waarmee 
kinderen van de gefotografeerde baby hun ideale mens konden maken.

Symposium en lezingen

Het museum was betrokken bij het symposium over de identiteit van de fotografie uit de 
Lage Landen georganiseerd door De Brighton University aansluitend op de tentoonstelling 
The Unwanted Self. Verder werkte het museum samen met de Erasmus Universiteit 
Rotterdam bij een lezing van de Amerikaanse hoogleraar David Perlmutter over de 
invloed van internetblogs op het dagelijkse nieuws en bij de tweedaagse expertmeeting 
Transparency in Foreign News Reporting.

Flip Bool, lector Fotografie aan de AKV/St. Joost in Breda, hield zijn lectorale rede 
Duitsland na 1945 door het oog van Nederlandse fotografen. 

1.5 Bibliotheek

Aanwas en toegankelijkheid

In 2008 werden meer dan 1.000 boeken aan de bibliotheek toegevoegd. De helft werd 
aangeschaft, de andere helft waren schenkingen. De bibliotheek bevat nu bijna 15.000 
items: boeken, dvd’s en tijdschriften. Sinds 2007 beschikt de bibliotheek over BookWhere-
software, waarmee eenvoudig boekgegevens kunnen worden gekopieerd afkomstig van 
een aantal internationale bibliotheken. Dat bespaart veel tijd.

De bezoeker heeft de beschikking over zo’n 65 tijdschriften op het gebied van de 
fotografie. Voor de online toegankelijke database zijn bijna 3.000 boekomslagen gescand. 
Daarnaast kan de bezoeker ook nog eens 170 interessante artikelen over fotografie 
via de oorspronkelijke URL terugvinden en 3.500 krantenknipsels raadplegen. De 
fotografendatabase, waarin biografische gegevens zijn terug te vinden van en bronnen 
over Nederlandse fotografen, bevat inmiddels bijna 45.000 namen.
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Fotografiebibliotheek

Drie jaar geleden nam het Fotomuseum het initiatief tot de Fotografiebibliotheek.nl, een 
website waarop de fotoboekencatalogi van verschillende instellingen is te doorzoeken, 
waardoor bezoekers in één oogopslag kunnen zien welke instelling het gezochte boek 
heeft. Steeds meer instellingen sluiten zich aan, zoals de Fotovakschool. Het Maria 
Austria Instituut in Amsterdam en Galerie Pennings in Eindhoven hebben aangegeven 
zich in 2009 aan te sluiten. Eind 2008 waren ruim 20.000 items in deze landelijke 
database beschikbaar. 

1.6 ORACLE

In november was het Nederlands Fotomuseum gastheer van de internationale conferentie 
voor conservatoren en curatoren werkzaam in de fotografie: ORACLE. De conferentie 
wordt jaarlijks in een ander land gehouden, kent geen vooraf vastgestelde agenda 
en geen slotverklaring. Het is een uniek platform van specialisten die gepassioneerd 
discussiëren over uiteenlopende onderwerpen in de fotografie en een gelegenheid om 
nieuwe contacten te leggen. De conferentie vormde een uitgelezen mogelijkheid het 
museum te presenteren aan een groot aantal collega’s van naam en faam. Tevens 
was het een gelegenheid om deze curatoren kennis te laten maken met Nederlandse 
en Belgische collega-instellingen. Ruim 90 deelnemers discussieerden twee dagen 
over verschillende actuele onderwerpen in de fotografie, zoals het bevorderen van 
internationale samenwerking en de presentatie van collecties op het internet, op blogs, 
Flickr en YouTube. De conferentie werd voorbereid en georganiseerd door Claire Beke-
Communicatie in Cultuur.
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COLLECTIES

2.1 Aanwinsten

Een bijzondere verrijking van de collectie is de langdurige bruikleen die het Fotomuseum 
met het Wereldmuseum in Rotterdam in 2008 is overeengekomen. Het Wereldmuseum 
draagt zijn hele fotocollectie, die zo’n 100.000 historische en hedendaagse foto’s 
omvat, over aan het museum. Hierdoor zal vooral de niet-westerse fotografie een groter 
aandeel binnen de collectie van het Fotomuseum gaan innemen. Het management 
van het Wereldmuseum beseft dat met deze langdurige bruikleen hun collectie meer 
specialistische zorg en een betere ontsluiting kan krijgen. Bovendien kunnen de foto’s 
uiteindelijk in de beeldbank van het Fotomuseum getoond worden, waardoor een breder 
publiek er kennis van kan nemen.

De collectie bevat historisch materiaal gemaakt en verzameld door negentiende- en 
twintigste eeuwse Nederlandse wereldreizigers, maar ook opnamen van bekende 
fotografen zoals Mathew Brady en Edward S. Curtis. De hedendaagse foto’s zijn 
afkomstig van fotografen als Sebastião Salgado en David Goldblatt. Per 1 augustus 2008 
is Anneke Groeneveld, betrokken bij de Wereldmuseumfotocollectie als conservator, 
in dienst getreden van het Nederlands Fotomuseum. Haar werkzaamheden blijven 
verbonden aan de fotocollectie van het Wereldmuseum Rotterdam.

De overige aanwinsten voor de collectie van het museum zijn onder te verdelen in 
aankopen, schenkingen en fotoarchieven. 

2.1.1  Aankopen

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 het Wertheimer-legaat kwam er in 2003 een jaarlijks aankoopbudget 
beschikbaar van € 75.000 en sinds 2008 wordt dit bedrag beschikbaar gesteld door de 
BankGiro Loterij. Voor de jaren 2008 en 2009 ontvangt het museum van de Mondriaan 
Stichting in totaal € 75.000 ten behoeve van aankopen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid 
om de eigen collectie door gerichte aankopen te verrijken. Centraal staat in het 
aanvullende verzamelbeleid dat er – afwijkend van de meeste andere fotoverzamelende 
instellingen – 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 integrale projecten uit de recente geschiedenis van de 
Nederlandse fotografie. Voorbeelden hiervan 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 
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(1992) van Wout Berger of Go No Go (2003) van Ad van Denderen. Deze (fotoboek)
projecten zijn integraal door het Nederlands Fotomuseum verworven. 

Digitale collectievorming

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 verworven. 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 
fotoboekprojecten in analoge of digitale vorm binnenshuis te presenteren, maar ook via 
zijn website voor een breder publiek toegankelijk te maken. 

In 2008 zijn de voorbereidingen gestart de (fotoboek)projecten Bouwlust (1999) van 
Theo Baart en Van de Tijd en de Tropen – Honduras (2002) van Hannes Wallrafen aan 
de collectie toe te voegen en door de zogenoemde ‘bladerformule’ via de website van 
het museum toegankelijk te maken. De originele beelddragers zullen voor optimale 
conservering aan het museum in beheer worden overgedragen.

Nieuwe digitale projecten

In toenemende mate ontwikkelt het museum samen met fotografen projecten voor het 
internet. In 2008 werden twee belangrijke digitale projecten geëntameerd. In de eerste 
plaats een speciaal voor het internet ontwikkelde interactieve versie van het boek Any 
Resemblance to existing persons is purely coincidental. Stories of Mr. Wood. Bombay-Los 
Angeles (2006) van de fotografe Martine Stig en de ontwerpster Vanessa van Dam. De 
officiële lancering van deze digitale versie van Stories of Mr. Wood werd medio november 
begeleid door een presentatie in het museum, gecombineerd met het eerder verworven 
project Andy Warhol - Collectie Loodwicks van Loodwicks Press Images/Joep Neefjes.

‘Printing on demand’ biedt voor fotografen de mogelijkheid om relatief goedkoop en in 
kleine oplage zelf boeken te produceren. Wil van Iersel maakte hiervan optimaal gebruik 
voor zijn project Every Week a New Book, dat afgelopen jaar in het museum werd 
gepresenteerd. Het museum verwierf niet alleen een set van deze 52 boeken met in totaal 
2250 pagina’s en een beperkte editie van tien, maar ontwikkelde in samenwerking met 
Blurb.com ook een digitale versie voor de website. Hierdoor zal in 2009 wekelijks een 
boek op de site worden gezet en is de serie aan het einde van dat jaar als geheel digitaal 
toegankelijk.

Sanne Sannes

Belangrijk is de aankoop van 43 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 groot 
belang. 
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Overige aanwinsten

Dankzij bijdragen van de Stichting Bevordering van Volkskracht en de Erasmus Stichting 
kon het afgelopen jaar de complete serie van 14 foto’s worden verworven die Susanne 
Kriemann maakte in het voormalige Rotterdamse distributiekantoor van de PTT onder de 
titel: The originality of the avant-garde and other modern myths. Deze opmerkelijke serie 
is gemaakt vlak voordat het functionalistische interieur van dit in 1959 geopende gebouw 
werd gesloopt om er een nieuwe culturele bestemming aan te geven. 

In samenhang met 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. 

Verder konden ook dit jaar voor bescheiden bedragen enkele bijzondere particuliere 
fotoalbums worden verworven die aansluiten bij de reeds opgebouwde verzameling 
en kon de serie carte-de-visite portretten van Zuid-Beveland en Walcheren worden 
aangevuld waardoor in de loop van enkele jaren een unieke, geografisch beperkte 
verzameling is gevormd op het gebied van de fotografie als uitdrukkingsmiddel van lokale 
identiteit. 

Naar het zich laat aanzien zullen de grenzen tussen stilstaande en bewegende beelden 
in de nabije toekomst - ook voor professionele fotografen en filmmakers - steeds meer 
vervagen. Binnen de collectie vormt dit thema aanleiding voor een groeiende collectie 
films van fotografen die mede wordt verworven voor presentatie in de Filmlounge in het 
museum. De laatste aanwinst vormt de in Japan opgenomen film Garden (2006) van de 
veelbelovende jonge fotografe Kim Boske. 

2.1.2 Archieven

Op 19 december 2008 kwam de adviescommissie bijeen om de verwerving van 
nieuwe (negatieven) archieven te bespreken. De commissie bestond uit Mattie Boom 
(Rijksprentenkabinet Rijksmuseum), Jannes Linders (fotograaf), Anneke van Veen 
(Stadsarchief Amsterdam) en Hripsimé Visser (Stedelijk Museum). De commissie besprak 
14 archieven, die door het museum waren voorgeselecteerd. Drie van de voorgestelde 
archieven worden niet in de collectie opgenomen. In een aantal gevallen adviseerde de 
commissie contact op te nemen met collega-instellingen om zo het verzamelbeleid beter 
af te stemmen. Over de archieven van de volgende fotografen werd positief geoordeeld: 
Nol Binsbergen, A. en D. Boer, Nicole Carstens, Ger Dekkers, Fred Hazelhoff, J.J.C. van 
der Hoeven, Alphons Hustinx, Ellen Thorbecke-Kolban, foto’s natuurmonumenten door 
P.G. van Tienhoven en andere fotografen, Gerda van der Veen en Koen Wessing. Met 
deze archieven in beheer worden specifieke fotografiegenres in de collectie in belangrijke 
mate aangevuld. 
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Reisfotografie

Het archief van de oorspronkelijk Duitse fotografe Ellen Thorbecke-Kolban (1902-1973) 
bleef maar gedeeltelijk bewaard. Thorbecke-Kolban fotografeerde vanaf begin jaren 
dertig als freelance journaliste in Peking, waar haar echtgenoot Willem J.R. Thorbecke 
(kleinzoon van staatsman J.R. Thorbecke) zich had gevestigd als gezant van Nederland. 
Vanuit China leverde zij foto’s en teksten aan Berlijnse kranten en de Deutsch-
Chinesische Nachrichten. Haar foto’s werden gepubliceerd in People in China (1935), dat 
aan de hand van portretten een beschrijving geeft van de Chinese maatschappij. Ellen 
Thorbecke fotografeerde in 1944 Joodse immigranten in Israël voor het boek Promised 
Land (1947) en in 1945 in Libanon.

Theaterfotografie

Het archief van Gerda van der Veen (1934-2006) voegt zich in het Fotomuseum bij de 
archieven van haar moeder Louise van der Veen-van der Chijs en Ed van der Elsken met 
wie zij gehuwd was. Als autodidact fotografe legde zij een grote voorkeur aan de dag voor 
de straatcultuur in Amsterdam. Ze fotografeerde in 1972 de rellen op de Nieuwmarkt, 
sloot zich aan bij het Zomerstraattheater en fotografeerde voor hen, evenals voor het 
straattheatergezelschap Dogtroep, het Festival of Fools en het Nationale Ballet. In de 
jaren 1976-1977 kreeg zij de opdracht van het Amsterdams Fonds voor de Kunst om 
straatactiviteiten te fotograferen en in 1982 documenteerde zij tevens in opdracht van het 
Fonds het leven in Ruigoord. Daarnaast filmde zij, verzorgde het geluid en soms ook de 
montage van de films van Ed van der Elsken en was actief als grafisch vormgeefster. 

Natuurfotografie

Het Nederlands Fotomuseum beheert inmiddels een grote collectie natuurfotografie, 
inclusief het werk van de pioniers in dit genre als Adolphe Burdet,  Paul Louis Steenhuizen 
en Richard Tepe. In 2008 zijn daar de archieven van Nol Binsbergen en Fred Hazelhoff 
aan toegevoegd. Het kleine, maar kwalitatief hoogwaardige oeuvre van de natuurfotograaf 
Nol Binsbergen (1908-1945) omvat de periode 1930-1945. Binsbergen fotografeerde en 
filmde in de omgeving van Castricum, het Zwet, de Merken, het Twiske, het Ilperveld, 
de Rothoek en het Oost- en Westzijderveld. Bekend zijn onder meer zijn publicaties 
Trekvogels (1935), Vogels van Weide en Rietland (1937) en Zien is Kennen! (1937) en de 
film Geheimen van het Waterland.

Fred Hazelhoff was voltijds werkzaam als vormgever en specialiseerde zich daarnaast 
in de natuurfotografie. Hij werd opgeleid tot reclameontwerper aan de Academie van 
Beeldende Kunsten in Den Haag. Vanaf zijn academietijd begon hij te fotograferen en 
werd daarbij gestimuleerd door zijn studiegenote Lies Wiegman (ook haar archief is in 
beheer bij het Fotomuseum). Van 1970 tot 1982 maakte Hazelhoff deel uit van de redactie 
van Foto, waarin hij onder meer het werk van een vijftigtal Nederlandse fotografen 
besprak. Zijn kennis over de fotografie droeg hij in de periode 1971-1974 over op 
leerlingen van de Academie van Beeldende Kunsten in Rotterdam. Hij kreeg bekendheid 
in binnen- en buitenland door zijn publicaties in fotoboeken als Dierenrijk Nederland en 
tijdschriften. Zijn werk werd toonaangevend voor dit genre en maakte een groot publiek 
bewust van de bedreigde Nederlandse natuur. 
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Vooroorlogs Rotterdam

De procuratiehouder J. (Jacob) J.C. van der Hoeven (1872-1967) is de oudste fotograaf 
uit een geslacht van drie Rotterdamse fotografen. Zijn zoon Jan van der Hoeven (1911-
1984) en kleinzoon Niels van der Hoeven waren tevens fotograaf. Jacob van der Hoeven 
fotografeerde als amateur in de periode 1903-1947 in Rotterdam en omgeving en tijdens 
vakanties in Nederland. Met een grote toverlantaarn vertoonde hij de (ingekleurde) 
glaspositieven van historisch Rotterdam in Rotterdamse bejaardentehuizen. De sfeervolle 
opnamen van Rotterdam zijn unieke tijdsdocumenten en werden deels tentoongesteld in 
de Dubbelde Palmboom/Historisch Museum Rotterdam en in eigen huis in Panorama Las 
Palmas.

2.1.3  Schenkingen

Het museum ontving in 2008 12 schenkingen. Een van de schenkingen omvat 9 
anonieme fotoalbums, die door een particulier uit Rotterdam bij het vuilnis waren 
aangetroffen. De albums zijn van hoge kwaliteit, vooral een in perkament gebonden 
album van een reis naar de Pyreneeën (augustus 1921). Het album is zeer zorgvuldig 
vormgegeven. Op iedere pagina is één afdruk in een kader geplakt en van een 
handgeschreven bijschrift voorzien. Daarnaast zijn er drie reisalbums met foto’s van 
Nederland en Frankrijk die bijzondere afdrukken bevatten. In een van de albums is 
de fotograaf de Franse kunstschilder Francois Millet gevolgd naar zijn atelier en de 
landschappen die hij schilderde. 

Een andere schenking omvat stereoglasnegatieven en -positieven van reizen naar 
Jordanië, Palestina en de Sahara, gemaakt door de oogarts C. Otto Roelofs (1881?-
1971).

2.2 Projecten

Geheugen van Nederland

Met subsidie van de Koninklijke Bibliotheek werden in het kader van het project Geheugen 
van Nederland 5.756 negatieven en afdrukken geselecteerd, geconserveerd, beschreven 
en gedigitaliseerd rond de thema’s mijnbouw, migratie en het communistische dagblad 
De Waarheid. De digitale collectie bevat foto’s van Freek Aal, Herbert Behrens, Kors van 
Bennekom, Bert Buurman, Martien Coppens, Bob van Dam, Ed van der Elsken, Ton den 
Haan, Robert de Hartogh, Nico Jesse, Aart Klein, Dolf Kruger, Werner Mantz, Bertien van 
Manen, Peter Martens, Kees Molkenboer, Cas Oorthuys, Nol Pepermans, Hans Spies, 
Maria Toby, Ed van Wijk en Hans Wolf. Alle beelden zijn gedigitaliseerd en beschreven 
in het collectieregistratiesysteem Memorix. De digitale beelden kunnen geraadpleegd 
worden via www.geheugenvannederland.nl en via de beeldbank van het museum en zijn 
– na retouche – beschikbaar voor gebruik.
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2.3 Collectiebeheer

Met de import van de beschrijvingen van de opnamen die Dolf Kruger voor het dagblad 
De Waarheid maakte, werd zijn hele archief online toegankelijk. Tevens werden alle 
beschrijvingen van de dia’s van Paul Julien geïmporteerd. 

De database bestaat op dit moment uit bijna 490.000 records en meer dan 100.000 
scans waarvan het merendeel in lage resolutie. Ruim 2.500 foto’s zijn direct leverbaar 
in hoge resolutie met een goed bijschrift. 25.000 beelden kunnen relatief eenvoudig 
voor publicatie geschikt worden gemaakt. Om de doorzoekbaarheid van de database 
te optimaliseren werden een aantal trefwoordenlijsten verbeterd. Hierdoor is de 
beeldbank en de digitale presentatie van de collectie in het museum (de installatie W4) 
gebruiksvriendelijker geworden. 

In de nasleep van de verhuizing werd een groot aantal objecten definitief in het depot 
geplaatst en opgenomen in de standplaatsregistratie. Tevens werden er diverse 
aanpassingen gedaan in de depots, zoals het plaatsen van extra geleiders voor 
de schilderijrekken. Ten slotte is er veel tijd geïnvesteerd in de begeleiding van het 
onderhoud en reparaties aan de nieuwe klimaatinstallatie. 

Op 11 januari werd, voor het eerst in het nieuwe pand, een ontvangst georganiseerd 
voor alle rechthebbenden. Er werd uitvoerig stil gestaan bij de depots en verschillende 
medewerkers hielden een presentatie. 

2.4 Verkoop en beeldresearch

Bestellingen

Bestellingen van particulieren worden via de webwinkel (waar foto’s online besteld 
kunnen worden) afgehandeld. Direct contact tussen de professionele beeldgebruikers 
en de medewerkers beeldresearch blijft echter onmisbaar. In 2008 werden ongeveer 200 
bestellingen verwerkt met een totale omzet van € 175.524,29, wat een stijging betekent 
ten opzicht van voorgaande jaren.

Verkoop van afdrukken

De verkoop van afdrukken aan particulieren en bedrijven neemt toe. In 2008 werden 
in totaal 253 barietafdrukken en hoogwaardige inktjetprints verkocht. Er werden 61 
afdrukken aan particulieren verkocht waarvan 26 via de webwinkel en 20 via de 
museumwinkel. Daarnaast kocht De Fundatie in Zwolle van Paul Citroen 34 nieuwe 
barietafdrukken en het Centrum Beeldende Kunst (CBK) in Rotterdam voor een 
portfoliomap over ‘Jeugd in Rotterdam’ van de fotografen Peter Martens, Aart Klein en 
Kees Molkenboer elk 50 afdrukken. Samen met het CBK werden voor het Suitehotel 
Pincoffs in Rotterdam 18 barietafdrukken voor de kamers en twee blow-ups voor 
publieke ruimten gemaakt. In het RTL4-programma Hotel aan de Maas werd uitgebreid 
aandacht besteed aan de selectie van de foto’s door de eigenaar in het Fotomuseum. 
Voor het nieuwe Vlietlandziekenhuis te Schiedam werden elf foto’s van Frits J. Rotgans 
en Cas Oorthuys geleverd, sommige digitaal uitvergroot tot 8 meter breed. Het 
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project werd uitgevoerd in samenwerking met Freek van Arkel ter versterking van zijn 
hedendaagse fotografie. Nieuwe afdrukken werden onder meer gemaakt voor de grote 
overzichtstentoonstelling van Piet Zwart in het Gemeentemuseum in Den Haag. 

Naast de verkoop van deze afdrukken werden zestig downloads voor een zogenaamde 
‘thuisprint’ besteld. Voor € 20 kan een bestand worden gedownload waarmee op de eigen 
printer een foto op prentbriefkaartformaat kan worden afgedrukt.

HP Printshop

In samenwerking met en gesponsord door Hewlett Packard startte het museum met de 
verkoop van betaalbare inktjetprints van een selecte groep fotografen uit de collectie. 
Daartoe werd naast de museumwinkel een printshop ingericht. In deze printshop kan de 
bezoeker ca. 40 foto’s direct printen voor een bedrag van € 80. De printshop ging op 20 
september van start met foto’s van onder anderen Martien Coppens en Oscar van Alphen. 

Bruiklenen

Foto’s uit de collectie werden aan diverse musea en instellingen in bruikleen gegeven. Zo 
werden werk van Joachim Schmid voor een tentoonstelling in het MUHKA in Antwerpen 
uitgeleend, afdrukken van Dirk de Herder voor een tentoonstelling in het Muziekcentrum 
van de Omroep in Hilversum en van Ed van der Elsken voor het Fries Landbouwmuseum 
in Earnewald.

Ook waren er foto’s in presentaties van het museum zelf te zien. In de tentoonstelling 
BABY . De ideale mens verbeeld was werk te zien van Ed van der Elsken, Peter Martens 
en Katharina Behrend. In de tentoonstelling Martien Coppens, 1908-1986 waren originele 
afdrukken te zien uit de Brabant Collectie van de Universiteit van Tilburg, aangevuld met 
digitale prints van dia’s en negatieven uit eigen collectie. De Mondriaan Stichting en de 
Provincie Noord-Brabant ondersteunden de digitalisering en de registratie van een deel 
van het archief van Coppens.

Tijdens het Fotofestival aan de Maas was een kleine tentoonstelling met foto’s uit het 
boek Rotterdam, dynamische stad van Cas Oorthuys te zien. Werk van Oorthuys was 
eveneens te zien in de tentoonstelling over De Gloriejaren van Feyenoord.

Publicaties

Foto’s uit de collectie werden onder andere gebruikt voor de monografie van Oscar 
van Alphen, vier boeken uit de fameuze reeks De Schoonheid van ons Land van Cas 
Oorthuys en agenda’s en kalenders met foto’s van Cas Oorthuys, gepubliceerd door 
Bekking & Blitz. In 2008 werd een serie gestart in NRC Handelsblad. Roel Rozenburg 
fotografeerde een aantal locaties opnieuw die eerder door Cas Oorthuys waren 
gefotografeerd. Deze serie loopt door tot in 2009. Foto’s van Ata Kandó verschenen in 
de monografie Ata Kandó Photographer en de veilingcatalogus The Living Other. Het 
Fotomuseum werkte belangeloos mee aan de projecten. 
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CONSERVERING EN RESTAURATIE

3.1 Projecten

 en Daguerreobase

Het jaar 2008 stond vrijwel geheel in het teken van de daguerreotypie. 

Voor het Fotomuseum Provincie Antwerpen werd de collectie daguerreotypieën gereinigd. 
In het voorjaar van 2009 wordt deze opdracht afgerond. Naast enkele restauraties voor 
particulieren kregen we ook de opdracht voor het conserveren en restaureren van de 
bijna 100 platen uit de (familie)collectie daguerreotypieën van het Museum Enschedé te 
Haarlem. Deze collectie wordt in het voorjaar van 2009 tentoongesteld in Huis Marseille.

Ook in eigen huis werd gewerkt aan een daguerreotypieëntentoonstelling. De 
tentoonstelling Alles is IJdelheid. Daguerreotypieën in Nederlands bezit zal openen begin 
2009.

Voor instellingen die daguerreotypieën conserveren, restaureren en onderzoeken 
ontwikkelt het Nederlands Fotomuseum een databank: de Daguerreobase. Via deze 
internationale databank, te vinden op www.daguerreobase.org, kunnen technische 
en historische gegevens worden ingevoerd en uitgewisseld over deze vroegste vorm 
van fotografie. Doel is om kennis te verzamelen en te komen tot een wereldwijde 
inventarisatie van daguerreotypieën. In de toekomst kunnen nieuwe aanwinsten of 
vondsten nauwkeuriger worden gedateerd en aan een fotograaf worden toegeschreven. 
In 2008 werd de webapplicatie van de databank ontwikkeld die op 7 maart 2009 online 
wordt gezet.

Conservering en restauratie Martien Coppens

Het restauratieatelier voerde de conservering uit van een selectie van 200 originele foto’s 
van Martien Coppens uit de Brabant Collectie van de Universiteitsbibliotheek Tilburg. 
Deze selectie vormde de basis van de tentoonstelling in het Nederlands Fotomuseum.

Restaurator Katrin Pietsch stelde een webtentoonstelling samen over de restauratie en 
conservering van deze foto’s.

Dimitri Ermakov

Inmiddels werkt het museum nu acht jaar aan de conservering en digitalisering van het 
unieke archief van de Georgische fotograaf Dimitri Ermakov (1846-1916) dat zich bevindt 
in het Georgisch Nationaal Museum in Tblisi. Dit project wordt financieel ondersteund door 
de Stichting Horizon. In 2008 reisde hoofdrestaurator Herman Maes twee keer naar Tbilisi 
om ter plekke de voortgang van de werkzaamheden te beoordelen en de halfjaarlijkse 
rapportage voor Stichting Horizon te verzorgen. Wegens technische problemen, zoals een 
kapotte airco-installatie, ingrijpende renovatiewerkzaamheden in het Nationaal Museum 
en de oorlog met Rusland, liep het project een vertraging van ongeveer anderhalve 
maand op. In Rotterdam werd ondertussen verder gewerkt aan de restauratie van de 
fotoalbums uit dit archief.

3
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Inmiddels zijn ook de stereokaarten gereinigd, zijn de gegevens van alle losse foto’s 
ingevoerd in de databank en zijn alle fotoalbums droog gereinigd. In het voorjaar 2008 
werd begonnen met de reiniging van de glasnegatieven en de inventarisatie van de foto’s 
in de gerestaureerde fotoalbums. 

Pridon Lobjanidze, medewerker van het Ermakov-archief, verbleef van begin mei tot eind 
juli in Rotterdam voor een basistraining fotoconservering. Van assistent fotorestaurator 
Henriëtte Verdonk leerde hij fotoalbums te restaureren. In het Nationaal Museum werd 
een klein atelier ingericht voor de restauratie van deze fotoalbums, die nu zelfstandig door 
de medewerker kan worden uitgevoerd. 

Naar verwachting wordt het hele project medio 2010 afgerond.

Project  

Onder de titel Documenting Cultural Heritage / Conservation of Photographic Material. 
A Bilateral Project voerde het Nederlands Fotomuseum in samenwerking met PAC 
Architects and Consultants, de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en 
Monumenten (RACM), Huis Marseille en het Tropenmuseum een project uit voor het 
Gambir Archief in Jakarta. Het project werd financieel ondersteund door de Mondriaan 
Stichting. Herman Maes bracht in januari een eerste bezoek aan dit archief en gaf er 
een korte workshop over het conserveren van glasnegatieven. Tevens werden twee 
medewerkers geselecteerd voor een basiscursus fotoconservering in het voorjaar in 
Rotterdam: mevrouw Ita Yulita van het Museum Nasional en de heer (Iwan) Mananti 
Amperawan Marpaung, hoofd conservering bij het Ministerie van Toerisme. 

Het project werd afgesloten met een masterclass fotoconservering in Jakarta. Voor een 
select publiek vertelden de twee trainees, Ita en Iwan, wat ze opgestoken hadden in 
Nederland en hoe ze die kennis kunnen toepassen op de eigen fotocollectie. De meer 
dan twintig deelnemers kregen daarna van Herman Maes een intensieve cursus over het 
conserveren van foto’s en het digitaliseren van beeldmateriaal.

3.2  Verkoop verpakkingsmaterialen

Het Nederlands Fotomuseum verkoopt verpakkingsmateriaal voor het bewaren van 
fotografische objecten aan particulieren en instellingen. Het aantal bestellingen is het 
afgelopen jaar hetzelfde gebleven, alleen worden de orders kleiner. Internet maakt de 
markt doorzichtiger met als gevolg dat de klant veelal direct bij de distributeur of de 
producent bestelt. Ondanks het feit dat de markt hierdoor kleiner wordt, blijft het museum 
voorlopig verpakkingsmateriaal van hoge kwaliteit ontwikkelen en aanbieden. Door het 
faillissement van de fabrikant van een door ons ontwikkelde opbergdoos kon een deel van 
het assortiment tijdelijk niet worden geleverd.
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3.3 Onderwijs

Het museum vindt het belangrijk dat kennis over conservering en restauratie wordt 
overgedragen, niet alleen aan beheerders van fotocollecties, maar ook aan studenten. 
Herman Maes gaf daarom onder meer les aan behoudsmedewerkers van het Nationaal 
Archief en verzorgde een introductie fotografische materialen aan studenten van de 
Reinwardt Academie. Tevens heeft hij van docent Jan van Dijk de cursus Determineren 
van historische fotografisch materiaal aan het Documentatiecentrum van de bibliotheek 
van de Universiteit Leiden overgenomen.
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ALGEMENE ZAKEn

4.1 Bijdragen van fondsen en sponsors

Het museum werd in 2007 grotendeels ingericht met de onmisbare financiële steun 
van tal van fondsen en sponsors. OVG Projectontwikkeling, de voormalige eigenaar 
van Las Palmas en het Havenbedrijf Rotterdam N.V. zijn ‘founders’ van Las Palmas. 
Hoofdsponsors van het museum zijn Bouwfonds Cultuurfonds, Fortis en Loyens & Loeff. 

In 2008 zijn er twee grote meerjarige sponsoren bijgekomen: Hewlett Packard (die het 
museum van nieuwe laptops en printers voorzag en de HP printshop in de museumwinkel 
inrichtte) en de BankGiro Loterij. 

Met steun van de BankGiro Loterij hebben we in het afgelopen jaar een aantal 
aankopen voor de collectie gedaan en deze kunnen presenteren aan het publiek in een 
tentoonstelling, de internationale databank voor daguerreotypieën (de daguerreobase) 
kunnen voltooien en de bijzondere tentoonstelling Alles is IJdelheid . Daguerreotypieën 
uit Nederlandse bezit kunnen realiseren (te zien in 2009).

Ook van het Wertheimer Fonds ontving het museum in 2008 wederom een substantiële 
financiële bijdrage. Deze bijdrage is onder meer besteed aan activiteiten voor 
amateurfotografen (zoals het Fotofestival aan de Maas en de amateurweekenden), 
de financiering van twee door het museum geïnstalleerde buitengewoon hoogleraren 
fotografie, respectievelijk Frits Gierstberg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en 
Susan Meiselas aan de Universiteit Leiden, de financiering van het lectoraat Fotografie 
aan St. Joost/AKV, Avans Hogeschool door Flip Bool en de publicaties Bibliotheek van de 
Fotografie en Questioning History. 

4.2 ICT 

Automatisering

Medewerkers van het museum kunnen door het gebruik van computerprogramma’s 
veelvoorkomende werkzaamheden efficiënter uitvoeren en documenteren. We 
gebruiken hiervoor het programma Filemaker. Deze verbetering heeft in 2008 veel 
tijdwinst opgeleverd en loopt door in 2009. De programma’s zijn op maat geschreven en 
worden gedocumenteerd zodat het in de toekomst ook door anderen kan worden beheerd 
en verbeterd. 

In 2008 is ook nieuwe software in gebruik genomen voor de salarisadministratie en de 
urenregistratie van medewerkers.

Opslag digitale bestanden

In 2007 is een e-depot in gebruik genomen waardoor de digitale beeldbestanden van 
de collectie veilig zijn opgeslagen. Het e-depot bestaat uit twee identieke servers, één 
‘in huis’ en één in een computerbunker in Amsterdam, die elk half uur gesynchroniseerd 

4
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worden. Het e-depot wordt vooral gebruikt voor bewerkte beelden die voor lange tijd 
bewaard moeten worden en waarvan soms geen fysieke drager (bijvoorbeeld een 
negatief) beschikbaar is. De aanwas van digitale bestanden groeit zo snel dat aanschaf 
van grotere opslagcapaciteit nodig was in 2008.

4.3 Personeel

Samenstelling personeel

In 2008 was voorzien in een uitbreiding van de vaste formatie met enkele 
formatieplaatsen. De verhuizing naar een veel groter gebouw en een tweemaal zo 
grote expositieruimte maakte dat noodzakelijk. Door de hoge huisvestingslasten, de 
gelijkblijvende subsidies en het wegvallen van gesubsidieerde formatieplaatsen is de 
formatie vrijwel gelijk gebleven (25,7 fte in 2007; 26,84 fte in 2008).

De verhouding man/vrouw in het personeelsbestand bedraagt 45% / 55%. (zie tabel in 
bijlage)

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim van de vaste medewerkers is door Achmea Arbo bijgehouden. 
Het verzuim was in 2008 10% (2007: 7%). Twee medewerksters waren in 2008 met 
zwangerschapsverlof. De ziekmeldingfrequentie is licht gestegen. Het korte verzuim is 
toegenomen, het lange verzuim, toch al hoog in 2007, is nog verder gestegen; er waren 
drie medewerkers langdurig ziek. (zie tabel in bijlage)

ID problematiek

Het museum heeft in 2008 twee medewerkers in dienst gehad van wie het salaris en de 
scholing wordt gesubsidieerd door de Gemeente Rotterdam. Een daarvan is eind 2008 
met pensioen gegaan. De laatste ID medewerker vertrekt in februari 2009. 

Functiehuis

In 2008 zijn twee nieuwe tijdelijke functies – medewerker marketing en facilitair beheerder 
– gecreëerd die ter waardering en ter plaatsing in het bestaande functiehuis zijn 
voorgelegd aan de werkgeversvereniging AWVN. 

Scholing

In 2008 heeft een beperkt aantal medewerkers cursussen gevolgd. 

Het ging daarbij om 

basiscursus Bedrijfshulpverlening (BHV) voor alle nieuwe baliemedewerkers en de • 
facilitair beheerder,
herhalingscursus Bedrijfshulpverlening (BHV) voor zes museummedewerkers, • 
studiedag • Cultuureducatie voor twee medewerkers van de afdeling Educatie,
cursus • Auteursrechtelijke vraagstukken in de erfgoedsector gevolgd door Hoofd 
Collecties Martijn van den Broek en medewerker Beeldresearch Carolien Provaas,
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collegereeks • Histories and Theories of Photography aan de masteropleiding 
Photographic Studies van de Universiteit Leiden bijgewoond door Claudia Küssel, 
medewerker Tentoonstellingen, 
cursus • Determineren van historische fotografische materialen te Leiden en
cursus • Photographic Chemistry bij ICN, beide gevolgd door restaurator Katrin 
Pietsch.

Urenregistratie

Medewerkers hebben in 2008 per project de gewerkte uren bijgehouden via een 
webbased registratiesysteem.

4.4 Organisatie

Structuur

De organisatiestructuur van het museum is in 2008 enigszins gewijzigd. Eind 2008 heeft 
het bestuur plaats gemaakt voor een Raad van Toezicht met zes leden. De personele 
samenstelling is ongewijzigd gebleven. Het bestuur kwam vier keer in vergadering bijeen. 

Het managementteam bestaat uit de directeur en de afdelingshoofden en vergadert een 
maal per twee weken. 

Interne communicatie

Het museum kent een tweemaandelijkse, museumbrede stafvergadering waarin wordt 
gebrainstormd over inhoudelijke onderwerpen.

In 2008 zijn door de directeur regelmatig nieuwsbrieven per e-mail verstuurd, zijn 
afdelingsvergaderingen gehouden en hebben er vier studiemiddagen plaatsgevonden 
voor alle museummedewerkers.

4.5  PR & Marketing

Persaandacht

De pers heeft ook in 2008 ruimschoots aandacht besteed aan het Nederlands 
Fotomuseum. Ruim 1550 artikelen op papier en digitaal zijn geteld, met als uitschieter 
de BABYtentoonstelling: meer dan 200 artikelen met een oplage van 10.600.000. Ook 
via de televisie en radio was het museum zichtbaar: AVRO’s Tussen Kunst & Kitsch (9 
april), items over BABY in Max & Loretta (13 maart), RTV Rijnmond en Editie NL, een 
uitgebreid interview met Ad van de Denderen op radio VPRO De Avonden (27 augustus) 
en opnames voor het programma De Naaktkalender op de Belgische televisie (24 
november).
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Acties, aanbiedingen en arrangementen

Met verschillende partijen werden aanbiedingen samengesteld, zoals voor de bezoekers 
aan Les Miserables in het Nieuwe Luxor, lezers van Wij Jonge Ouders en de Telegraaf. 
Zo waren er combitickets met LPII en speciale ontvangsten voor Museumkaarthouders bij 
de tentoonstellingen BABY en Martien Coppens. Het Panorama Las Palmas arrangement 
met Hotel New York liep in 2008 ten einde. Afspraken voor nieuwe arrangementen in 2009 
zijn gemaakt, eveneens met Hotel Pincoffs en Café Rotterdam.

Rechtstreeks aangesproken

In 2008 zijn gerichte mailings uitgegaan naar bij onder andere de amateurfotografen 
en amateurclubs, naar de Huisvrouwenverenigingen (BABY en Coppens), 
consultatiebureau’s in Rotterdam (BABY) en de Rotterdamse voetbalverenigingen. De 
affiches van Feyenoord zijn verspreid in ‘alle’ bruine kroegen in Rotterdam. Via de digitale 
nieuwsbrief van Bewuste Ouders.nl is twee maal gericht aandacht gevraagd voor de 
BABYtentoonstelling. De eigen digitale nieuwsbrief heeft intussen ruim 2500 leden.

Activiteiten en samenwerkingen

De in 2007 opgestarte openingsweekenden zijn in 2008 voortgezet. De vorige jaar 
geïnitieerde Steenbergen Publieksprijs werd ook gecontinueerd en werd dit jaar zelfs 
bekroond met een geldbedrag. Nieuwe terugkomende activiteiten die in 2008 voor het 
eerst het licht zagen waren bijvoorbeeld de twee fotowedstrijden met het Algemeen 
Dagblad/Rotterdams Dagblad bij BABY en So Blue, So Blue, de fotowedstrijd met 
Beursplein Rotterdam en de Rotterdamse Museumnacht. Deze laatste is een coproductie 
van Las Palmas Cultuur, het samenwerkingsverband van het museum met de SKVR/
BeeldFabriek en LPII. 

Las Palmas by night

Voor de eerste keer hebben het Nederlands Fotomuseum, de SKVR/BeeldFabriek en LP 
II samen als Las Palmas een nacht vol verrassingen georganiseerd van 1 op 2 maart, 
tijdens de zevende editie van de Rotterdamse Museumnacht. Het officiële startschot van 
de Museumnacht zou ditmaal buiten voor de deur van Las Palmas worden gegeven. 
Echter door de extreem hevige storm moest men uitwijken naar de Cruise Terminal. 
Ruim 3600 bezoekers hebben de stormachtige wind getrotseerd om Las Palmas te 
bezoeken. Daar wachtte hen een Italiaanse nacht geïnspireerd op de hoofdtentoonstelling 
NeoRealismo. De studiofoto’s en de paparazzifoto’s van de Museumnachtbezoekers 
waren na het weekend te downloaden via het web. 

In Las Palmas

De samenwerking tussen de culturele bewoners krijgt steeds meer ‘body’: de 
Rotterdamse Museumnacht, de website inlaspalmas.nl, het digitale aankondigingsbord 
in de entreehal, verscheidene combitickets en combinatiebezoeken zijn hiervan slechts 
enkele voorbeelden. 
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Voor het eerst is ook een inlaspalmas digitale nieuwsbrief verzonden aan de ‘bewoners’ 
van het pand en de pier. Allemaal activiteiten om imago van het museum, het gebouw en 
de plek te versterken.

Vaste partners

Naast eigen inspanningen bewerkt het museum de toeristische en recreatieve 
markt in nauwe samenwerking met Rotterdam Marketing, Rotterdam festivals en 
de Museumvereniging Rotterdamse Musea. De BankGiro Loterij biedt het museum 
niet alleen financiële ondersteuning, echter ook nieuwe mogelijkheden voor de pr en 
marketing. Zo was het museum zichtbaar tijdens de Uitmarkt in Amsterdam met een 
digitale fotopresentatie op groot formaat scherm. 

Museumwinkel 

De boekhandel is uitgegroeid tot een volwassen museumwinkel met een accent 
op Nederlandse fotoboeken, fototijdschriften, ansichtkaarten en barietfoto’s. Het 
boekenbestand is flink uitgebreid met de belangrijkste standaardwerken en fotoboeken uit 
de internationale canon van de fotografie. In september 2008 is de winkel uitgebreid met 
de HP printshop. 

Personeel

Naast ondersteuning door stagiaires is de PR & Marketing begin 2008 tijdelijk versterkt 
door Irene van Renselaar en vanaf augustus definitief versterkt op marketinggebied door 
Aukje van Hooijdonk. 
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BIJLAGEN

Bestuur / Raad van Toezicht 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 tot september 2008
Mevrouw W. Sütö . bestuurslid
De heer A. Ribbens . bestuurslid

Adviescommissie collecties
Mattie Boom . conservator fotografie Rijksmuseum
Anneke van Veen . conservator fotografie Stadsarchief Amsterdam
Jannes Linders . fotograaf
Hripsimé Visser . conservator fotografie Stedelijk Museum Amsterdam

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

Fondsen en sponsors
Founders Las Palmas Cultuur

OVG Projectontwikkeling
Havenbedrijf Rotterdam

Hoofdsponsors

BankGiro Loterij
Fortis
Loyens & Loeff

Sponsors

HP
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Bouwfonds Cultuurfonds
Stichting ter Bevordering van 

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, Breda
KPMG
Benthem Crouwel Architekten
Bouwcombinatie Strukton-Jurriëns vof
ING Real Estate
MK2

Fondsen die 2008 projecten hebben 

ondersteund

Ambassade van Duitsland
Arts Council of England
Egbert Kunst Fonds (beheerd door het 

Prins Bernhard Cultuurfonds)
Erasmusstichting
Fonds BKVB
Fotovaklaboratorium De Verbeelding 
Koninklijke Bibliotheek
Provincie Noord-Brabant
Senter Novem

Stichting ter Bevordering van Volkskracht
Stichting Democratie en Media
Stichting Horizon
Stichting Sem Presser Archief
Thuiskopie Fonds
University of Brighton
VSBfonds

Samenwerkingspartners
AKV/St. Joost, Avans Hogeschool, 

Breda/Den Bosch
Algemeen Dagblad/Rotterdams Dagblad
Annet Gelink Gallery, Amsterdam
Antenna-men, Rotterdam
Art Handling Services, Schiphol
Art Partner Productions, London
Art Rotterdam
Art Unlimited, Amsterdam
Babyvision, Delft
Bekking & Blitz, Amersfoort
Belaj Fine Art Service GmbH, Berlijn
Beursplein Rotterdam
BNAFV/Fotobond Afdeling-12, 

Rotterdam
Brabant Collectie, 

Universiteitsbibliotheek Tilburg
Breda Photo, Breda
Burafo, Amsterdam
Cathay Pacific, Amsterdam
Centraal Museum, Utrecht
Centre for Creating the Archive, 

University of Cape Town, Zuid-Afrika
Claire Beke-Communicatie in Cultuur, 

Rotterdam
Diafragma Films, Joop de Jong, 

Rotterdam
Documentatiecentrum, 

Universiteitsbibliotheek Leiden
Direktorat of Archeological Heritage, 

Jakarta, Indonesië
Episode Publishers, Rotterdam
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Erasmus Universiteit, Rotterdam
Faculteit der Historische en 

Kunstwetenschappen, Erasmus 
Universiteit Rotterdam

Foam, Amsterdam 
FortBlink, Amsterdam
Fotobond
Fotofestival aan de Maas, Rotterdam
Fotofrühling, Kassel
FotografenFederatie, Amsterdam
Fotomuseum Den Haag
FotoMuseum Provincie Antwerpen
Freek van Arkel, Fotograaf, Rotterdam
Frido Troost/ICM, Haarlem
Fries Landbouwmuseum, Earnewald
Fundación Carlos de Amberes, Madrid
Fw:
Goethe-Institut, Rotterdam
Grafisch Lyceum, Rotterdam
Havenbedrijf Rotterdam
Hotel New York, Rotterdam
Huis Marseille, Amsterdam
Hup Gallery, Amsterdam
ICON Foundation
Instituut Kern, Leiden
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
Koninklijk Instituut voor de Tropen, 

Amsterdam
Kortmann APS, Amsterdam
Kunstenaars en Co, Amsterdam
Lieven Geveart Study Center for 

Photography, KU Leuven
Limburgs Museum, Venlo
Linea di confine, Rubiera, Italië
LOW Fesztival, Boedapest
LP II, Rotterdam
Lumen Photography Foundation, 

Boedapest
Masters Photographic Studies, 

Universiteit Leiden
MK2, Breda
M/NRC Handelsblad
Mücsarnok/Kunsthalle, Boedapest
Museum de Fundatie, Zwolle

Museum Nasional, Jakarta, Indonesië
NAi Uitgevers, Rotterdam
Nationaal Archief, Den Haag
National Museum, Tbilisi, Georgië
Nederlands Architectuurinstituut, 

Rotterdam
Nederlands Consulaat, Kaapstad, Zuid-

Afrika
Nederlandse Ambassade, Rome
De Nederlandse Fotovakschool, 

Apeldoorn
Nies Huijsmans, Heiloo
NRC Handelsblad
Noorderlicht, Groningen
NVJ/NVF
Oliviero Toscani Studio, Pisa
PAC Architects and Consultants, ’s 

Hertogenbosch
PhotoQ, Amsterdam
Pictura, Heiloo
Prospektor, Amsterdam
RHC, Groninger Archieven
Rijksdienst voor Archeologie, 

Cultuurlandschap en Monumenten, 
Zeist

Rijksdienst Kunsthistorische 
Documentatie, Den Haag

Rijksmuseum Amsterdam 
Stanzafilm, Amsterdam
Rijksvoorlichtingsdienst, Den Haag 
Ron de Hoog Lijsten, Maassluis 
Rotterdam Marketing
SKVR/BeeldFabriek, Rotterdam
Spaarnestad Photo, Haarlem
Stadsarchief Breda, Breda
Stedelijk Museum Amsterdam
Steenbergen Stichting
Stichting Archief Martien Coppens
Stichting Centrum Beeldende Kunst, 

Rotterdam
Stichting Fotoconservering, Horizon 

Foundation, Naarden
Stichting Paradox, Edam
Studio Marangoni, Florence
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SuopuLab, Amsterdam
TBWA, Brussel
Tina Lenz, vormgever, Amsterdam
Transart, Rotterdam
TNO, Delft
University of Brighton
Uitgeverij Duo/Duo, Rotterdam

Uitgeverij Contact, Amsterdam
Veenman Publishers, Rotterdam
Villa Zebra, Rotterdam
VPRO, Hilversum
Waacs, Rotterdam
Zorginstelling Laurens, Rotterdam

Bruikleengevers
AdmirA, Milaan
Bas Peeperkorn en Monique Wilschut, 

Amsterdam
Bibliothèque nationale de France, Parijs
Museum Boijmans Van Beuningen, 

Rotterdam
Brabant-Collectie van de Universiteit 

van Tilburg
Brett Arquette, Orlando
Chris Schüller, Bergen
Collectie Bertero, Milaan
David Zwirner Gallery, New York
Donation Lartigue, Parijs
Donna VanDerZee, New York
Gagosian Gallery, New York
Galerie Claes Nordenhake, Berlijn 
Galerie Jan Mot, Brussel
Galerie Yvon Lambert, Parijs/New York
Gemeente Archief Rotterdam
George Eastman House, Rochester
Grazia Neri Agency, Milaan
Groninger Museum, Groningen
Hamburger Bahnhof, Berlijn
Hasselblad Foundation, Göteborg
IIAV, Amsterdam 
Universiteitsbibliotheek, Amsterdam

International Center of Photography, 
New York

J. van Erp-Hofman, Balk
Jan Wingender, Leusden
Koninklijk Huisarchief, Den Haag
Liesbeth van Meurs, Bruinisse
Murray Guy Gallery, New York
National Portrait Gallery, Londen
Paul Andriesse, Amsterdam
Paul McCartney, Londen
Paula Cooper Gallery, New York
Peter Crookston, Londen
Philip Prodger, Ottawa
Prentenkabinet van de Universiteit 

Leiden
Rijksmuseum, Amsterdam
Science & Society Picture Library, 

Londen
SK Stiftung Kultur – Die 

Photographische Sammlung – 
August Sander Archiv, Keulen

Spaarnestad Photo, Haarlem
Tony Swaanswijk, Bergen
Victoria and Albert Museum, Londen
Willem van Zoetendaal, Amsterdam
Zoë Zee-Herts, Rotterdam
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Tentoonstellingen

NeoRealismo . De nieuwe fotografie in  1932-1960

15 december 2007 t/m 9 maart 2008

NeoRealismo was de eerste uitgebreide tentoonstelling over het Neorealisme in 
Italië. Ontstaan als reactie op het fascisme, eerst nog met name in de film maar na de 
Tweede Wereldoorlog ontwikkelde zich ook een fotografische stroming. Het leverde 
licht heroïserende en vaak ook dramatische foto’s op van het gewone leven en bracht 
de werkelijkheid in het door armoede geteisterde naoorlogse Italië in beeld. De 
tentoonstelling liet de wisselwerking tussen fotografie, film en literatuur zien en bestond 
grotendeels uit vintage afdrukken, filmfragmenten, affiches, tijdschriften en boeken. Een 
groot deel van de 200 tentoongestelde foto’s was afkomstig uit de collectie Bertero, 
Milaan. Enrica Viganò, Giuseppe Pina van AdmirA in Milaan stelden de tentoonstelling 
samen.

BABY . De ideale mens verbeeld 1840-heden

22 maart t/m 1 juni 2008

De tentoonstelling BABY. De ideale mens verbeeld 1840-heden was de eerste 
tentoonstelling gewijd aan babyfotografie. BABY ging over de idealisering van de baby 
sinds het begin van de fotografie tot nu. Dit werd geïllustreerd door ruim 150 beelden van 
o.a. 19de-eeuwse studiofotografen, 20ste en 21ste-eeuwse schoonheidswedstrijden, 
baby’s in advertenties en modeseries. De vroegste werken waren daguerreotypieën en 
zoutdrukken, de meest recente objecten waren digitale werken en 4D echografie. BABY 
bevatte werk van ’s werelds beroemdste fotografen, amateur- en studiofotografen en 
natuurlijk de ouders zelf. Met foto’s van onder anderen Amy Arbus, Koos Breukel, Julia 
Margaret Cameron, Rineke Dijkstra, Ed van der Elsken, Henri Lartigue, Oscar Rejlander, 
August Sander, Mario Testino en Weegee. Bruikleengevers waren o.a. het ICP (New 
York), George Eastman House (Rochester), Rijksmuseum (Amsterdam), SDCF (Leiden), 
Spaarnestad Photo (Haarlem), Bibliothèque Nationale de France (Parijs), Victoria & Albert 
Museum en National Portrait Gallery (London) en privéverzamelaars. De samenstelling 
was in handen van Hedy van Erp en Iris Sikking van ICON Foundation in opdracht van het 
Nederlands Fotomuseum. Het tentoonstellingsontwerp werd verzorgd door Preta Wolzak 
(Fort Blink, Amsterdam) in samenwerking met Cecilia Hendrikx (SuopuLab, Amsterdam). 
Bij Veenman Publishers verscheen een bescheiden catalogus. 

Bezoekers konden hun eigen babyfoto’s opladen op en speciaal hiervoor gebouwde 
webtentoonstelling: www:nederlandsfotomuseum.nl/baby

Aan de installatie Sprekende Beelden zijn drie verhalen toegevoegd over babyfoto’s van 
fotografen uit de collectie. 
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So Blue, So Blue . Edges of the Mediterranean

21 juni t/m 31 augustus 2008

Fotograaf Ad van Denderen schetste een beeld van de regio rond de Middellandse Zee 
dat ver af staat van hetgeen de gemiddelde toerist op zijn netvlies heeft. Van Denderen 
reisde sinds 2003 met regelmaat door de zeventien landen die aan de Middellandse 
Zee liggen om daar de politieke, sociale, economische en ecologische veranderingen te 
fotograferen. Dit immense gebied staat onder grote druk door enerzijds de snel groeiende 
toeristenindustrie, anderzijds door de spanningen die de geopolitieke ligging met zich 
meebrengt. Van Denderen werkte voor het eerst in kleur en met een middenformaat 
camera. De tentoonstelling omvatte ruim tachtig groot en middenformaat kleurenbeelden, 
een aantal televisiemonitoren met satellietverbindingen met de bewuste landen en een 
tweetal stations waar de website kon worden bekeken. De productie was in handen 
van Paradox (Edam) in samenwerking met het Nederlands Fotomuseum. Techniek en 
ontwerp: Antenna-men (Rotterdam). Research: Prospektor (Amsterdam), Karen Lütkhe 
(MaPS, Leiden). De gelijknamige publicatie, met een inleiding door Frits Gierstberg, 
verscheen bij SteidlMack.

Martien Coppens

20 september t/m 30 november 2008

2008 was het ‘Coppensjaar’ gezien het honderdste geboortejaar van deze 
voor de Nederlandse fotohistorie belangrijke fotograaf, schrijver, didacticus en 
tentoonstellingsmaker. Zijn oeuvre is in de collectie van het Fotomuseum met duizenden 
negatieven en dia’s vertegenwoordigd. Er waren zo’n 200 foto’s en ruim 60 fotoboeken 
te zien, met als opmerkelijk feit dat voor het eerst ook kleurenfoto’s van Coppens in een 
expositie werden getoond. Dankzij een bijdrage van de Mondriaan Stichting kon deels 
het negatievenarchief van Coppens in het Fotomuseum gerestaureerd, geconserveerd, 
gedigitaliseerd en zo ontsloten worden. Over de conservering van de uit de Brabant-
Collectie/Universiteit van Tilburg afkomstige vintage drukken was een webtentoonstelling 
te samengesteld, die zowel in de tentoonstelling als op de website van het museum te 
bezichtigen was. In de installatie Sprekende Beelden is een verhaal over de foto van de 
koe van Coppens toegevoegd.

Gelijktijdig met de tentoonstelling verscheen een uitgebreide monografie bij uitgeverij 
Waanders.

Questioning History . De verbeelding van het verleden

13 december 2008 t/m 22 februari 2009

Questioning History was de eerste grote tentoonstelling in het kader van The Past in the 
Present, de jaarlijkse lezingenserie van het Fotomuseum. De 17 kunstenaars in deze 
internationale tentoonstelling kijken met kritische blik naar hoe de massamedia in hoge 
mate de beeldvorming van ons verleden zijn gaan bepalen. In uiteenlopende video- en 
filminstallaties, sculpturen en fotoseries leggen zij de werking van die media bloot en 
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ontrafelen zij populaire historische voorstellingen. Met werk van Dennis Adams (USA), 
Marieke Barnas (NL), Bik Van der Pol (NL), Michael Blum (A), Adam Broomberg & Oliver 
Chanarin (UK), Matthew Buckingham (USA), David Claerbout (B), Luc Delahaye (F), 
Thomas Demand (D), Arnoud Holleman (NL), Vid Ingelevics (CAN), Gert Jan Kocken 
(NL), Joachim Koester (USA/Den), Susanne Kriemann (D/NL), Deimantas Narkevicius 
(LIT), Rosângela Renno (BRA) en Roy Villevoye & Jan Dietvorst (NL). Gastsamensteller 
was Frank van der Stok. Onder de titel Questioning History. Imagining the Past in 
Contemporary Art verscheen in de Reflect-serie een essaybundel bij NAi Uitgevers, 
Rotterdam. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Een laatste blik . Maasvlakte 2 

18 januari t/m 2 maart 2008

In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) en het Nederlands Fotomuseum 
maakte Dorothée Meyer een fotoreeks van Maasvlakte 2. Zij gaf het landschap aan 
de rand van de haven zowel een poëtisch als bevreemdend gezicht. Een laatste blik 
verscheen ook in boekvorm. Deze opdracht vormde het startschot voor een serie 
opdrachten die het HbR en Fotomuseum tot 2013 zullen verstrekken in het kader van de 
aanleg van MV2. Inmiddels heeft de Stichting Kunst en Openbare Ruimte (SKOR) zich 
ook achter dit ‘Beeldproject Maasvlakte 2’ geschaard.

M-PHOTO . De fotografie van het maandblad van NRC Handelsblad 1998-2008

8 maart t/m 27 april 2008

Het maandblad M van NRC Handelsblad heeft zich in de loop van tien jaar ontwikkeld 
tot het belangrijkste podium voor journalistieke fotografie in Nederland. Talloze 
gerenommeerde Nederlandse fotojournalisten hebben er aan meegewerkt. In 1998 
verscheen het eerste nummer, februari 2008 werd het honderdste nummer aan de 
zaterdagkrant toegevoegd. 

Het Nederlands Fotomuseum richtte samen met M/NRC Handelsblad de schijnwerpers op 
de kwalitatief hoogstaande Nederlandse fotojournalistiek. De tentoonstelling omvatte 260 
foto’s van 41 fotografen en was samengesteld door Hans van Blommestein, vertrekkend 
art director van M. Bij de tentoonstelling verscheen een catalogus. 

Alle fotoreportages van M werden voor de gelegenheid gescand en gepresenteerd in een 
nieuwe installatie waar bezoekers de M nummers konden doorbladeren op fotograaf of 
artikel. Later in 2008 is een online versie ontwikkeld en gepubliceerd: http://www.nrc.nl/
maandbladm/
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Baghdad Calling

10 mei t/m 15 juni 2008

De tentoonstelling Baghdad Calling van de Nederlandse fotograaf Geert van Kesteren gaf 
een kijk op het leven van Iraakse vluchtelingen in Jordanië, Syrië, Turkije en Noord-Irak 
door middel van foto’s en interviews. Naast de opnamen door Van Kesteren zelf stonden 
de door hem verzamelde foto’s afkomstig van fotomobieltjes en digitale camera’s van 
Iraakse vluchtelingen centraal. Deze combinatie is nieuw in de fotojournalistiek en maakte 
Baghdad Calling tot een indringend document. De productie was in handen van Paradox 
(Edam) en het Nederlands Fotomuseum. Baghdad Calling werd mede mogelijk gemaakt 
door Stichting Sem Presser Archief, Fonds BKVB en de Stichting Democratie en Media 
en was onderdeel van een campagne van Amnesty International, Cordaid, Hivos, IKV Pax 
Christi en Stichting Vluchteling.

Geert van Kesteren heeft een verhaal over een Irakfoto ingesproken voor de installatie 
Sprekende Beelden.

De Gloriejaren van Feyenoord

21 juni t/m 31 augustus 2008

De roerige jaren ’60: Vietnam, Martin Luther King, ‘flower power’, provo, televisie en 
voetbal. Feyenoord werd voor het eerst landskampioen betaald voetbal; het was de 
eerste Nederlandse club die meestreed om de Europa Cup. Het Fotomuseum besteedde 
aandacht aan deze periode, waarin het Nederlandse voetbal volwassen wordt en 
onderdeel van onze beeldcultuur. Te zien en te horen waren het Polygoonjournaal, 
fotoseries van Guus de Jong, Jan Sterk en Ton de Haan, 8 mm films van doelman Eddy 
Pieters Graafland en een interview met Koos Postema. Speciaal voor de tentoonstelling 
werd een interactieve installatie gemaakt waarin bezoekers door oude voetbalbladen uit 
de jaren tachtig konden bladeren. De tentoonstelling werd op suggestie van Hans Fortuin 
samengesteld door voetbalkenner en Feyenoordfan Paul Groenendijk ter gelegenheid van 
het 100-jarigbestaan van Feyenoord.

Een verhaal van Coen Moulijn is toegevoegd aan de installatie Sprekende Beelden.

Steenbergen Stipendium 2008

6 september t/m 5 oktober 2008

Ieder jaar bezoekt een jury, deze keer bestaande uit Kim Knoppers (voorzitter), Marnix 
Goossens (fotograaf) en Ron Mandos (galeriehouder), voor de Steenbergen Stichting de 
Nederlandse kunstacademies die een aparte richting fotografie hebben. De uiteindelijke 
winnaar van deze belangrijkste prijs voor jonge fotografen ontvangt een bedrag van € 
5.000. De publiekslieveling ontvangt een bedrag van € 1.000. De genomineerden voor het 
Steenbergen Stipendium 2008, de belangrijkste prijs voor jonge fotografen in Nederland, 
waren Eva Marie Rødbro van de Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam; Magdalena Pilko 
en Willem Popelier van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten, Den Haag; 
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Bob Verbruggen en Luciana Caputo van de Academie voor Kunst en Vormgeving St. 
Joost, Breda en Wouter Hooghiemstra van de Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht. Pilko 
won dit jaar het Stipendium, Popelier nam de publieksprijs in ontvangst. Alle fotografen 
presenteerden hun werk in één tentoonstelling. 

Het webdossier over het Stipendium op de museumsite is bijgewerkt en was tevens in te 
zien op computers in de tentoonstelling.

Fotofestival aan de Maas

31 oktober t/m 2 november 2008 in LPII

Een bruisend weekend georganiseerd door Afdeling 12 van de Fotobond waar vele 
fotoclubs zich presenteerden aan het publiek. De leden hadden in navolging van Cas 
Oorthuys Rotterdam als dynamische stad gefotografeerd, waarvan de beste inzendingen 
te zien waren. Tevens werden de inzendingen van de Joop van de Weteringprijs 
tentoongesteld. Daarnaast waren er discussies, workshops en presentaties met onder 
meer Hans Aarsman, Paul Bogaers en Carel van Hees. In het museum was een 
tentoonstelling te zien van de werkgroep journalistiek van de Fotobond. Het weekend 
kwam tot stand in nauwe samenwerking met het Nederlands Fotomuseum en de SKVR/
BeeldFabriek.

Collectieaanwinsten 

6 november 2008 t/m 15 februari 2009

Dankzij het Wertheimer Fonds, de BankGiro Loterij en de Mondriaan Stichting kan het 
museum foto’s aankopen. De meest recente aanwinst is Any Resemblance to existing 
persons is purely coincidental. Stories of Mr. Wood. Bombay-Los Angeles (2006) van 
Martine Stig en Vanessa van Dam, waarvan in opdracht van het Nederlands Fotomuseum 
een interactieve versie voor het internet is ontwikkeld. Omdat fictie en werkelijkheid hierin 
een centrale rol spelen, is de presentatie gecombineerd met een serie unieke afdrukken 
van Andy Warhol uit de collectie Loodwicks die in 2005 werd verworven van Joseph L.M. 
Neefjes - de huidige directeur van het fameuze fotopersbureau Loodwicks Press Images.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Panorama Las Palmas

 t/m 29 juni 2008

De eerste semi-permanente tentoonstelling van het Fotomuseum liet de geschiedenis 
van de fotografie zien aan de hand van de geschiedenis van de Wilhelminapier en directe 
omgeving. Met vele foto’s uit archieven en collecties in Rotterdam en elders. Panorama 
Las Palmas, samengesteld door Joop de Jong, omvatte uiteenlopende vormen van 
fotografie, camera’s, boeken en video en film.
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Harun Farocki . Deep Play

5 juli t/m 31 augustus 2008
Deep Play is een ruimtelijke video-installatie met twaalf schermen met daarop de finale 
van het wereldkampioenschap voetbal 2006 tussen Frankrijk en Italië. De complete 
wedstrijd werd in ‘real time’ geprojecteerd op basis verschillende beeldbronnen, 
waaronder de tv-uitzending, het ruwe tv-materiaal, beveiligingscamera’s, 
computerberekeningen van de balsnelheid, de speeltijd en de bewegingen van de 
spelers. Deep Play van de Duitse documentairemaker Harun Farocki was eerder te zien 
geweest tijdens Documenta 12 in Kassel (2007).

Nieuw Nederland (Haagse Beemden) 1977-2007 

6 september – 26 oktober 2008

Beeldend kunstenaar Piet Hein Stulemeijer (1941) startte in juni 1977 een fotoproject 
in het landschappelijke gebied van de Haagse Beemden, nabij Breda. Hij besloot de 
veranderingen in het landschap fotografisch vast te leggen. Stulemeijer koos twaalf 
locaties waar hij vier keer per jaar, op hetzelfde tijdstip en vanuit precies hetzelfde 
standpunt een panoramische opname maakte. De verandering in het landschap, die 
hier plaatsvond is een goed voorbeeld van wat later in Vinex-wijken zou gebeuren. Per 
locatie monteerde hij de foto’s tot een ‘film’ waarbij het tijdsverloop van dertig jaar werd 
teruggebracht tot tien minuten. Nieuw Nederland. Haagse Beemden 1977-2007 werd op 
een panoramisch projectiescherm van bijna 360° getoond. 

Speciaal voor de tentoonstelling werd een website gemaakt met achtergrondinformatie 
over het project.

De Oorlogen

31 oktober 2008 t/m 22 maart 2009

Fotograaf Oscar van Alphen maakte in 1985 zijn werk De Oorlogen. Deze multimedia 
installatie bestond uit zes diacarrousels, tweehonderd dia’s, geluidsbanden en film. 
Stichting Paradox nam het initiatief tot een digitale remake zodat dit belangrijke werk 
een tweede leven begon. De Oorlogen toont één doorlopend verhaal zonder begin en 
zonder einde. Belangrijk daarin zijn de beelden van industriegebieden in Noord-Frankrijk 
en van de studentenopstanden in Parijs in mei 1968. Een man en vrouw dragen Madame 
Edwarda (1937) van de Franse filosoof Georges Bataille voor. De ’remake’ van De 
Oorlogen (32 min.) werd ter gelegenheid van de tentoonstelling in het Fotomuseum 
uitgebracht op DVD in de oorspronkelijke Nederlandse versie en in een nieuwe -door de 
acteurs Thekla Reuten en Yorick van Wageningen- ingesproken Engelse versie. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Pages . Een nieuwe generatie fotoboeken uit Nederland 

9 februari t/m 2 maart 2008

Deze tentoonstelling liet zien hoe een jonge generatie fotografen in Nederland vorm 
geeft aan het schijnbaar traditionele medium van het fotoboek. Zij kwam tot stand op 
initiatief van László Gergely (Lumen Photography Foundation, Boedapest) en Claudia 
Küssel (Nederlands Fotomuseum) in samenwerking met Fw: platform voor Nederlandse 
fotografie. Fw: bestaat uit Karin Krijgsman, Dieuwertje Komen, Petra Stavast en Hans 
Gremmen.

Every week a new book

9 mei t/m 15 juni 2008

Wil van Iersel (1965) stelde zich in 2007 voor de grote uitdaging wekelijks een nieuw 
fotoboek te maken. Dit resulteerde in 52 fotoboeken met uiteenlopende thema’s die hij 
via een ‘print on demand’ website liet produceren. Het Nederlands Fotomuseum heeft 
de reeks aangekocht voor de eigen collectie. De tentoonstelling omvatte alle 52 boeken 
gemaakt in 2007. Deze konden worden ingezien in een ruimtelijke installatie die special 
voor deze presentatie werd ontworpen door Jan Neggers, Rotterdam. De boeken werden 
geprint en gebonden via blurb.com. Dit project werd mede mogelijk gemaakt door het 
Fonds voor BKVB.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VPRO 3voor12 . Ik Stond Erbij En Keek Ernaar 

17 mei t/m 8 juni 2008

In het kader van het tienjarig bestaan van het popmagazine VPRO’s 3VOOR12 
sloegen het Nederlands Fotomuseum en 3VOOR12 de handen ineen om de nieuwste 
popfotografie te tonen. In de fototentoonstelling Ik Stond Erbij En Keek Ernaar waren ruim 
30 foto’s van popevenementen, geluidsopnames en teksten verspreid door het museum 
te vinden. 

 . The Prora Project

Zomer 2008

Het Nederlands Fotomuseum toonde in de zomermaanden doorlopend de film The Prora 
Project van Gábor Ösz. Voor The Prora Project reisde Gábor Ösz naar het eiland Rügen 
aan de Oostzee in Duitsland. Ösz maakte met behulp van een mobiele camera obscura 
in het vijfverdiepingen tellende en vijf kilometer lange gebouw Prora een bijzondere serie 
beelden. Het gebouw, dat nooit werd afgemaakt, werd in de tweede helft van de jaren 
dertig door de nazi’s gebouwd als vakantiebestemming voor ca. 20.000 mensen.
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Tentoonstellingen elders en in het buitenland

The Unwanted Self

Brighton University Gallery, Brighton, 4 april t/m 14 mei 2008

The Unwanted Self stelde de vraag of er een verband is tussen het werk van een groep 
kunstenaars/fotografen en de nationale context waarbinnen zij werken. Welke invloed 
hebben cultureel erfgoed, artistieke tradities, culturele instellingen en kunstbeleid, 
publieksreacties en een collectief zelfbeeld op de individuele artistieke productie? Het 
FotoMuseum Antwerpen, Brighton University, het Lieven Gevaert Centrum (Leuven) en 
het Nederlands Fotomuseum organiseerden gezamenlijk een tentoonstelling en een 
symposium over de identiteit van de fotografie in Nederland en België. Bij dit initiatief 
verscheen een catalogus. Deelnemers aan de tentoonstelling waren: uit Nederland Frank 
van der Salm, Gert Jan Kocken, Marnix Goossens, Martine Stig&Viviane Sassen en uit 
België Marie-Françoise Plissart, Marc Trivier, Gert Jochems, Geert Goiris. Samenstellers 
waren David Green (University of Brighton), Jan Baetens (Universiteit Leuven), Frits 
Gierstberg (Nederlands Fotomuseum), Christoph Ruys (FotoMuseum Provincie 
Antwerpen). De Mondriaan Stichting, de University of Brighton en de Arts Council of 
England ondersteunden het project financieel. 

Pages . A New Generation of Photobooks from the Netherlands

13 februari t/m 8 maart 2008

In het kader van het Low Fesztival, Nederlands-Vlaams Culturele Programma 2008, in 
de Dorrotya Gallery (onderdeel van de Kunsthal Boedapest) en in de Lumen Gallery 
(Boedapest).

30 mei t/m 1 juni 2008 

In het kader van Kasseler Fotofrühling 2008.

RCC #4

Goethe-Institut Rotterdam, 5 december 2008 t/m 16 januari 2009

Rotterdam Cologne Connection in het Goethe-Institut Rotterdam realiseert projecten door 
en met fotografen uit Keulen en Rotterdam. Als vaste medewerkers van RCC maken Bob 
van der Vlist, Marijn de Jong en Ward Janssen uit Rotterdam en Verena Loewenhaupt, 
Marion Luttig en Nina Poppe uit Keulen tentoonstellingen en het bijhorende magazine. 
Bij deze vierde editie van RCC waren de fotografen Denise Collignon, Antje Peters en 
Igor Chepikov te gast. Georganiseerd door het Goethe-Institut in samenwerking met het 
Nederlands Fotomuseum.
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Dutch Dare . Contemporary Photography and Video from the Netherlands 

Studio Marangoni, Florence, 26 juni t/m 31 juli 

Werk van o.a. Elspecth Diederix, Marnix Goossens, Gert jan Kocken, Hans van der Meer, 
Gerco de Ruijter, Martine Stig en Useful Photography werd tentoongesteld in Studio 
Marangoni. Aanleiding was het 50-jarige jubileum van het Nederlands Interuniversitair 
Kunsthistorisch Instituut (NIKI) dat met een aantal grote tentoonstellingen van 
Nederlandse kunst in onder andere de Uffizi werd gevierd. De Nederlandse ambassade in 
Rome en het ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteunden het initiatief.

REAL Photography Award

LP II, 21 maart t/m 4 mei 2008

Het Fotomuseum was mede-organisator van de tentoonstelling met werk van 
genomineerden voor de nieuwe prestigieuze REAL Photography Award 2008. De 
dertig beste inzendingen werden tentoongesteld in LP II. Deze werken lieten binnen de 
thematiek een grote diversiteit aan soorten fotografie zien, zoals architectuur-, portret-, 
reportage- en geënsceneerde fotografie. De tentoonstelling vormde zo een interessant 
overzicht van verschillende benaderingen in de hedendaagse fotografie.

Publicaties
Het Nederlands Fotomuseum was in 2008 betrokken bij de totstandkoming van de 
volgende publicaties.

Een laatste blik

Het Havenbedrijf Rotterdam publiceerde in eigen beheer een catalogus met 
opdrachtfoto’s van de hand van Dorothée Meijer, gemaakt op de Maasvlakte.

BABY

Bij de tentoonstelling BABY . De ideale mens verbeeld 1840-heden verscheen bij 
Veenman Publishers een klein formaat boekje met een beperkte selectie foto’s uit de 
tentoonstelling, gemaakt door de gastsamenstellers Hedy van Erp en Iris Sikking (Icon 
Foundation).

M-Photo

Art director Hans van Blommestein publiceerde zijn selectie voor de tentoonstelling over 
10 jaar M in een uitgave die alleen bij het Fotomuseum en NRC Handelsblad verkrijgbaar 
is.
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 So Blue, So Blue

De afronding van een uitgebreid documentair fotoproject over het Middellandse zeegebied 
door Ad van Denderen resulteerde in een tentoonstelling, een website en een boek. So 
Blue, So Blue . Edges of the mediterranean verscheen bij SteidlMack met een essay van 
Frits Gierstberg.

Bezielde Beelden

Kitty de Leeuw, Rik Suermondt, Ellen Tops schreven essays in de monografie over 
Martien Coppens, Bezielde beelden. Het oeuvre van Martien Coppens (1908-1986) in een 
biografisch perspectief, die tijdens de opening van de tentoonstelling in het Nederlands 
Fotomuseum gepresenteerd werd door de initiatiefnemer van deze uitgave, de Stichting 
Brabants Fotoarchief. 

Pages

Het zevende nummer van het tijdschrift van fotocollectief Fw: werd gewijd aan de selectie 
fotoboeken van jonge Nederlandse fotografen die Claudia Küssel voor de tentoonstelling 
Pages in het Fotomuseum maakte. 

The Unwanted Self

David Green, Christoph Ruys en Frits Gierstberg stelden een catalogus met essays 
samen over de identiteit van de fotografie in de lage landen, ter gelegenheid van een 
symposium en een tentoonstelling in de Universiteit van Brighton. 

Lichtpapier

In de reeks De Bibliotheek van de Fotografie, een samenwerkingsproject van het 
Nederlands Fotomuseum en FotoMuseum Provincie Antwerpen, verscheen het derde deel 
met een bundeling van foto-essays van de hand van de Vlaamse auteur Dirk Lauwaert.

Oscar van Alphen

In de reeks monografieën van Nederlandse fotografen verscheen bij uitgeverij Focus 
deel 14 over Oscar van Alphen van de hand van Frits Gierstberg. De fotografische 
nalatenschap van deze fotograaf bevindt zich in de collectie van het Nederlands 
Fotomuseum. De reeks verschijnt op initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds. 

Questioning History

Gastsamensteller Frank van der Stok vormde met Flip Bool en Frits Gierstberg de 
redactie van een essaybundel over de omgang met geschiedenis en geschiedschrijving 
door beeldend kunstenaars en fotografen. Deze bundel sloot aan bij de thematiek van de 
gelijknamige tentoonstelling en verscheen bij NAi Uitgevers in de Reflect-serie. 
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Kinderen en primair onderwijs

Interactieve kinderrondleiding 
Het programma ‘gevonden voorwerpen’ is een interactieve rondleiding van een uur, bij 
voorbaat geschikt voor kinderen uit de middenbouw van het primair onderwijs waarbij 
zij spelenderwijs leren goed te kijken en bewust te worden van wat ze zien. Een 
museumdocent/fotograaf neemt de leerlingen mee op ontdekkingsreis langs vooraf 
geselecteerde beelden uit de tentoonstelling. Aan de hand van leskoffers met voorwerpen, 
kijkvragen, opdrachten en begrippen uit de fotografie wordt besproken wat de kinderen 
(denken te) zien. Deze rondleiding is in 2007 getest met leerlingen, aangepast en 
vervolgens structureel opgenomen in het aanbod. Met ingang van het jaar 2009 wordt 
deze nog actiever aangeboden aan Rotterdamse scholen en BSO’s. 

De rondleiding werd in 2008 aangeboden bij de tentoonstellingen Panorama Las Palmas, 
So Blue, So Blue, Martien Coppens en Questioning History.

Workshops 

Kunstkijken NeoRealismo

Kunstkijken is een jaarlijks terugkerende activiteit speciaal voor het primair onderwijs 
in samenwerking met de SKVR/BeeldFabriek. Afgelopen jaar vond de workshop plaats 
bij de tentoonstelling NeoRealismo. Thema was het vertalen van foto’s naar teksten en 
vice versa. In de tentoonstellingsrondleiding vertaalden de kinderen de foto’s naar korte 
teksten en verhalen. In de daarop aansluitende workshop kregen de kinderen teksten 
waarbij ze zelf foto’s moesten maken. Van deze verhalen en foto’s werd vervolgens een 
krant gemaakt. 

De Groeten

De Groeten start met een introductie op het gebouw Las Palmas. Vervolgens gaan de 
kinderen – onder begeleiding – in de omgeving van het museum zelf fotograferen. Aan het 
einde van de workshop krijgen de kinderen de door hun gemaakte ansichtkaart mee. 

Tijdreizen

Deze workshop start met een introductie op het thema tijd. Kinderen creëren met diverse 
materialen en ‘studiolampen’ (bureaulampjes) in een opengeslagen doos hun eigen 
tijdsbeeld. Met een foto van zichzelf kunnen ze daar doorheen reizen. Aan het eind van 
de workshop presenteren ze aan elkaar welke tijd ze gemaakt hebben en waar dit aan te 
zien is.

Het gecreëerde tijdsbeeld wordt met een digitale camera gefotografeerd en op CD gezet 
om mee te nemen.

Jeugdvakantiepaspoort 

Een elk jaar terugkerende activiteit is de zomervakantieworkshop die het museum 
aanbiedt in het kader van het Jeugdvakantiepaspoort, een programma dat de Gemeente 
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Rotterdam, Sport en Recreatie aanbiedt aan alle Rotterdamse leerlingen van het primair 
onderwijs. 

Geheel aansluitend op de tentoonstelling So Blue, So Blue werd dit jaar de workshop De 
Groeten aangeboden. Na een korte rondleiding door de tentoonstelling, gaan de kinderen 
zelf aan de slag met fotograferen en het maken van een vakantiekaart. 

Kinderknutselactiviteiten
Nieuw dit jaar waren de kinderknutselactiviteiten ontwikkeld bij actuele tentoonstellingen. 
De knutseltasjes zijn gevuld met een foto, een opdracht en knutselspullen en zijn speciaal 
ontwikkeld voor individuele kinderen. De knutselactiviteit is niet alleen leuk, maar kinderen 
houden zich ook onbewust bezig met bijvoorbeeld beeldmanipulatie zoals bij Bling 
Bling Baby of ze gaan om met abstracties in de fotografie zoals Van Peelmonsters tot 
Piermonster bij de tentoonstelling van Martien Coppens. 

Voortgezet onderwijs, MBO en jongeren

Interactieve rondleidingen
Leerlingen ontmoeten deskundige rondleiders (zelf fotograaf en museumdocent) en 
bekijken en bespreken foto’s in de tentoonstellingen, afgestemd op het gewenste niveau.  

Workshops

Beeldkracht . The Last Days of Shishmaref 

Geïnspireerd door het verhaal en de beelden van de film, tentoonstelling en website 
The Last Days of Shishmaref  in LPII onderzochten leerlingen de invloed van foto’s in 
de media op hun eigen beeldvorming. Vervolgens maakten ze in de fotografieopdracht 
zelf een overtuigend beeld om een boodschap over te brengen. Thema’s waren 
klimaatverandering, identiteit, beeldmanipulatie en media, waardoor de workshop zeer 
geschikt was voor de vakken aardrijkskunde, biologie, CKV en geschiedenis. Bij de 
workshop, een samenwerking met Paradox, werd een thuiswerkopdracht met lesbrief 
ontwikkeld. Ook ontwikkelde Paradox een DVD met filmfragmenten om in de klas alvast 
aandacht te besteden aan het onderwerp. Voor de thuiswerkopdracht maakten leerlingen 
gebruik van de uitgebreide website www.thelastdaysofshismaref.nl.

De workshop kan in aangepaste versie binnen het museum worden ingezet om aan de 
slag te gaan met documentaire fotografie. 

De andere kant van je vakantieland . tweedaagse workshop

De uitdaging is aangegaan om een workshop te ontwikkelen speciaal voor individuele 
jongeren, een zeer moeilijk te bereiken doelgroep. Tijdens deze workshop kregen de 
deelnemers een rondleiding door de tentoonstelling van fotograaf Ad van Denderen, 
So Blue, So Blue. Na de rondleiding werd de discussie aangegaan over het verschil 
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tussen de geijkte vakantiefoto en documentaire fotografie. De jongeren kregen de 
opdracht mee thuis of op vakantie nu eens niet als toerist te fotograferen maar juist de 
schaduwzijde van het vakantieland vast te leggen. Tijdens de tweede bijeenkomst werden 
de foto’s besproken. De workshop was volgeboekt en is enthousiast ontvangen door de 
deelnemende jongeren. 

Panorama Las Palmas . in het kader van het Cultuurtraject

Deze workshop ging over fotografische technieken. Door een bezoek aan  de 
tentoonstelling Panorama Las Palmas werden deze verschillende technieken zichtbaar 
en toegelicht. Tijdens de daaropvolgende workshop met verscheidene korte fotografie 
opdrachten kwamen de leerlingen zelf actief in aanraking met de verschillende aspecten 
van het fotograferen. De workshop werd aangeboden in het kader van het Cultuurtraject 
en is een coproductie van het Fotomuseum en de SKVR/BeeldFabriek.

Portretfotografie

In de workshop Portretfotografie leren leerlingen dat je een portret op zeer uiteenlopende 
manieren kunt maken. Aan de hand van een digitale presentatie met voorbeelden uit 
boeken en tentoonstellingfoto’s bespreekt de workshopdocent de vele vormen van model- 
en portretfotografie. In de opdracht die volgt fotograferen leerlingen elkaar in de omgeving 
van het museum op zo’n manier dat de beeldtaal iets vertelt over zijn of haar klasgenoot. 
Onderdelen als achtergrond, compositie, enscenering etc. komen aan bod. Leerlingen 
kiezen hun beste portret. De vaak verrassende resultaten worden ingeladen in de 
computer en middels een ‘slide show’ vertoond en van commentaar voorzien door zowel 
de maker als de docent. Aan het eind van de workshop krijgt de groep alle portretten op 
CD-rom mee: een smoelenboek van de groep.

BeeldTaal

De workshop BeeldTaal met als (CKV) thema ‘De stad’ of ‘Identiteit’ gaat over woord, 
beeld en verbeelding, over spontane en bewuste associatie. Met een gedicht, songtekst 
of romanfragment als vertrekpunt zoeken leerlingen naar de foto die een weergave geeft 
van wat de tekst bij hen oproept. De keuze wordt beargumenteerd en in groepsverband 
besproken. Het doel is je bewust te worden van de wijze waarop beeld en taal een relatie 
aangaan. Andere doelen zijn dat je op een andere manier leert kijken naar foto’s én voor 
jezelf en anderen leert verwoorden wat je ziet.

Activiteiten voor het Grafisch Lyceum Rotterdam
Voor zowel het schooljaar 2007-2008 als 2008-2009 heeft het Grafisch Lyceum Rotterdam 
verschillende educatieve producten ingekocht. Het aangeboden programma omvatte 
onder meer voor eerste- t/m vierde-jaars tentoonstellingsrondleidingen, voor tweede-
jaars bezoek aan The Last Days of Shishmaref met daarbij de workshop Beeldkracht, 
voor derde-jaars portfoliobesprekingen door professionele fotografen en docenten en 
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een ‘academiedag’ met introducties op de verschillende museumonderdelen en kijkjes 
achter de schermen. Iedere student is tevens in het bezit van een jaarkaart van het 
Fotomuseum.

In opdracht van het Rotterdamse Festival Sprookjesstad, een activiteit van de Gemeente 
Rotterdam, Sport en Recreatie en de Stichting Wens en Werk, maakten derdejaars 
studenten Fotografie van het Grafisch Lyceum in Rotterdam foto’s rond het thema 
sprookjes. Een selectie hieruit werd getoond in het museum. Om de expositie handen en 
voeten te geven kregen de studenten twee inspiratieworkshops, zowel op school als in het 
museum. 

Hoger onderwijs

Steenbergen Stipendium Academiedag 

Tijdens de jaarlijkse uitreiking van het Steenbergen Stipendium voor de Fotografie 
worden studenten fotografie van Nederlandse kunstacademies uitgenodigd. De studenten 
ontmoeten professionals uit de wereld van de fotografie, zoals fotografen, galeriehouders, 
journalisten, fotoredacteurs en tentoonstellingsmakers. Het jaarlijkse middagprogramma 
voorafgaand aan de uitreiking van het Stipendium stond dit jaar in het teken van het 
auteursrecht. Het programma bestond uit een lezing door Lucette Bronk, voorheen 
directeur van de Fotografen Federatie en Burafo, en een discussie onder leiding van Flip 
Bool. De basis voor deze discussie vormde het verslag van het symposium In Beeld: 
auteursrecht voor fotografen dat Burafo in samenwerking met NVF, Stichting Cultuurlab/
Pakhuis de Zwijger en het Nederlands Fotomuseum organiseerde op 23 mei 2008. 
Discussiebijdragen werden geleverd door onder anderen Lucette Bronk en Louis Zaal, 
directeur Hollandse Hoogte. 

Academie(introductie)dagen  

Elk jaar in september en oktober organiseert het Fotomuseum voor eerstejaars studenten 
fotografie van alle Nederlandse opleidingen de academiedagen. Een Academiedag 
bestaat uit inleidingen op en kennismakingen met alle afdelingen van het museum. Deze 
inleidingen worden door museummedewerkers en rondleiders verzorgd. Het doel is de 
studenten te informeren over de mogelijkheden die het museum biedt en de drempel voor 
een bezoek op eigen gelegenheid te verlagen.

De verbeelding van de verstedelijking 

Het lezingenprogramma voor deze dag is tot stand gekomen in samenwerking met 
Kunstenaars en Co. De keuze voor het thema kwam voort uit het thema van Art 
Rotterdam. Na het volgen van de lezingen gegeven door fotograaf Theo Baart en 
kunstenaar Hans Scholten kon men kiezen voor een rondleiding door Art Rotterdam of de 
tentoonstelling NeoRealismo.
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Vakpubliek

Symposium In Beeld: auteursrecht voor fotografen 

Symposium georganiseerd door Burafo in samenwerking met NVF, Stichting Cultuurlab/
Pakhuis de Zwijger en het Nederlands Fotomuseum op 23 mei 2008. 

Symposium The Unwanted Self

Frits Gierstberg verzorgde een bijdrage aan het symposium dat de Brighton University 
organiseerde aansluitend op de tentoonstelling The Unwanted Self over de identiteit van 
de fotografie uit de Lage Landen. Overige sprekers waren o.a. Mieke Bleyen (Universiteit 
Leuven), Liesbeth Decan (Universiteit Leuven), Geert Goiris (fotograaf), Frank van der 
Salm (fotograaf) en Jan Baetens (Universiteit Leuven). 

ORACLE . internationale conferentie

In november was het Nederlands Fotomuseum gastheer van de jaarlijkse internationale 
conferentie voor conservatoren en curatoren werkzaam in de fotografie: ORACLE, een 
uniek platform van specialisten. De conferentie vormde een uitgelezen mogelijkheid het 
museum te presenteren aan een groot aantal collega’s van naam en faam. 

Lezing David Perlmutter

In samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam organiseerde het Fotomuseum 
een lezing van de Amerikaanse hoogleraar David Perlmutter over de invloed van 
internetblogs op het dagelijkse nieuws.

Lectorale rede

Flip Bool, lector Fotografie aan de AKV/St. Joost, hield op 30 mei in Breda zijn lectorale 
rede over het onderwerp Duitsland na 1945 door het oog van Nederlandse fotografen. De 
rede ging vergezeld van een publicatie en een bescheiden tentoonstelling in Breda.

Transparency in Foreign News Reporting . tweedaagse expertmeeting

Het Fotomuseum was partner bij de organisatie van de tweedaagse expertmeeting 
Transparency in Foreign News Reporting, een initiatief van dr. Bernadette Kester van 
de Erasmus Universiteit Rotterdam, met Robert Fisk en Joris Luijendijk als ‘key-note 
speakers’.

SKVR Summerschool met workshop INgeBEELD

Voor de SKVR/Summerschool, een seizoensopeningsprogramma met tal van workshops 
en lezingen voor docenten en medewerkers van culturele instellingen in Rotterdam, 
verzorgde het museum een workshop over kinderen en beeldcultuur. Wim Mees, 
praktijklector aan de lerarenopleiding kleuteronderwijs en lager onderwijs van de XIOS 
Hogeschool Hasselt, vertelde over hoe jonge kinderen (fotografische) beelden verwerken, 
hoe je kinderen leert kijken en op welke manier je met hen audiovisueel aan de slag kunt 
gaan. Hij gebruikte hierbij de ondersteunende didactische methode INgeBEELD, een 
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samenwerkingsproject tussen Canon, de cultuurcel van het Departement Onderwijs van 
de Vlaamse Gemeenschap en diverse kunsteducatieve organisaties. Het museum heeft 
deze methode aangeschaft voor gebruik in de toekomst. 

Algemeen publiek en amateurfotografen

Museumweekend 

Het museumweekend stond in het teken van het experiment. Een uitgebreid webdossier 
over ‘alternatieve’ fotografie werd gepubliceerd en gepresenteerd, er was een 
fotowedstrijd waarbij men ‘alternatieve’ foto’s kon insturen, er waren verschillende 
presentaties van ‘andere’ manieren van fotograferen en bezoekers werden door een 
professionele fotograaf uitgedaagd het fotografisch experiment aan te gaan. 

Museumnacht

Eerste presentatie van het Nederlands Fotomuseum, de SKVR/BeeldFabriek en LP II 
als Las Palmas tijdens de Rotterdamse Museumnacht in de nacht van 1 op 2 maart. De 
officiële opening van de Museumnacht vond plaats op de Wilhelminapier. 

In Las Palmas wachtte de bezoekers een Italiaanse nacht, waarin ze konden kijken 
en bekeken worden, fotograferen en gefotografeerd worden. Verder konden zij de 
verschillende tentoonstellingen in het museum bezoeken, originele ESA satellieten 
bekijken, Daklozen on Ice van het RO-theater in LPII bijwonen en natuurlijk was er 
muziek, een hapje en een drankje.  
Grote groepen mensen lieten zich in de studio van de BeeldFabriek fotografen ‘in’ een 
Italiaanse foto uit de hoofdtentoonstelling NeoRealismo van museum. Deze foto’s en die 
van de paparazzi waren na de nacht via het web te downloaden.

Cursus fotografiegeschiedenis

Deze cursus werd verzorgd door museumdocenten Femke van Heugten en Annette 
Behrens en gezamenlijk met de SKVR/BeeldFabriek aangeboden. De cursus is bedoeld 
voor mensen die al langere tijd (praktisch) met fotografie bezig zijn en die graag inzicht 
willen ontwikkelen in de historie, achtergronden en context die bij het medium hoort. 
Thema’s in de cursus: geschiedenis van de fotografie van heden naar verleden, het 
bespreken van werk van professionele fotografen, Kijkje achter de schermen bij het 
Nederlands Fotomuseum, bezoek tentoonstellingen en bespreken en maken van eigen 
werk. In 2009 wordt de cursus opnieuw aangeboden. 

Openingsweekenden 

Nieuw dit jaar waren de openingsweekenden. Sinds de tentoonstelling NeoRealismo 
organiseert het museum bij elke grote zaal tentoonstelling een aantrekkelijk programma 
voor elke bezoeker. Het programma bestaat uit een mix van speciale rondleidingen door 
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bijvoorbeeld de fotograaf, lezingen, workshops en een kleine kinderactiviteit. Tijdens deze 
weekenden wordt niet alleen de aandacht gevestigd op de tentoonstelling in de grote 
zaal maar ook op andere actuele zaken in het museum, zoals nieuwe installaties in het 
kenniscentrum, de HP printshop, webdossiers en nieuwe collectieaankopen.  

Koos Breukel maakt babyportretten

Tijdens BABY. De ideale mens verbeeld 1840-heden maakte de bekende fotograaf Koos 
Breukel babyportretten. Breukel verzorgde vier privé-fotosessies waarin hij telkens één 
babyportret maakte. 

Amateurweekenden Verleg uw Horizon

Het Fotomuseum heeft het afgelopen jaar twee fotografieweekenden georganiseerd. 
Deze weekenden zijn als het ware een variant op de al om bekende amateurdagen. Met 
deze fotografieweekenden wilde de afdeling educatie de blik van de amateurfotografen 
verbreden door de deelnemers weg wijs te maken in de alternatieve fotografie. De 
aandacht ging uit naar het toeval en het experiment in de fotografie. Het programma 
omvat workshops, rondleidingen en een inspirerende voordracht van fotograaf Paul 
Bogaers over zijn werk.

Autochromes Exclusief

Ter gelegenheid van het nieuw verschenen webdossier over autochromen organiseerde 
het museum een exclusieve presentatie voor museumbezoekers over deze vroegste vorm 
van kleurenfotografie die de wereld wist te veroveren. 

Speciale Rondleiding Feyenoord

Tijdens de tentoonstelling De Gloriejaren van Feyenoord waren er rondleidingen door 
topkeeper en fervent amateurfilmer Eddy Pieter Graafland en sportfotograaf Ton de Haan, 
van wie foto’s in de tentoonstelling te zien waren. 

Meet and Greet Ad van Denderen 

Deze ‘Meet and Greet’ gaf bezoekers de gelegenheid om fotograaf Ad van Denderen te 
ontmoeten en hem persoonlijk vragen te stellen over de tentoonstelling So Blue, So Blue.

Fotofestival aan de Maas

Tijdens het Fotofestival aan de Maas organiseerde het museum diverse presentaties, 
rondleidingen, workshops en lezingen van onder andere Hans Aarsman en Carel van 
Hees.

Het verhaal achter de foto .  Migratiegeschiedenis in Rotterdam

Een bijzonder project dat komend jaar afgerond zal worden is Het verhaal achter de 
foto  . Migratiegeschiedenis Rotterdam. Dit is een pilot-project dat in het kader van 
het Actieplan Cultuurbereik is opgezet. Met dit project verzamelt het museum foto’s 
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en verhalen uit de wijk. Via onze samenwerkingspartner zorginstelling Laurens zijn 
museummedewerkers in contact gebracht met ouderen van verschillende culturele 
achtergronden. De museummedewerker gaat aan de hand van foto’s met de mensen 
een gesprek aan over hun ervaringen en belevingen van hun migratie naar Rotterdam. 
De meest in het oog springende foto’s en verhalen worden gemonteerd tot kort filmpje en 
komend jaar gepresenteerd in het Nederlands Fotomuseum. 

Avondopenstelling Fotomuseum en workshopweek in de SKVR/BeeldFabriek 

Van tien tot vijftien november namen de SKVR/BeeldFabriek en het Fotomuseum het 
initiatief om gezamenlijk een programma te bieden in de avonduren. De nieuwe lichting 
cursisten Fotografie kregen in het museum een introductie op het museum aangeboden. 
De BeeldFabriek bood de museumbezoekers drie verschillende workshops aan: Pinhole 
fotografie, tweelingen en portret- en modelfotografie. 

Collectierondleiding en Conserveringsrondleiding

Afgelopen jaar zijn in opdracht van het museum door Lotte ten Voorde (Cultuurcocktail) 
twee standaard rondleidingen over Collecties en over Conservering en een 
instructierondleiding voor de rondleiders samengesteld. Hierdoor kan het museum 
de activiteiten rondom de collectie en de conservering ervan voor een breder publiek 
toegankelijk maken. 

Rondleidingen 

Bij alle tentoonstellingen zijn rondleidingen op maat gemaakt voor een divers publiek, 
variërend van kinderen, tot studenten, amateurfotografen, kunstclubs, sponsors 
en algemeen publiek. Voor specifieke doelgroepen werden ook rondleidingen door 
medewerkers gegeven over de afdelingen Collectie en Conservering en Restauratie.

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)
Nol Binsbergen (1908-1945) *
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)
A.J.A.A. Dingjan (1893-1966) *
A.J. Dingjan (1927-1985) *
Cobie Douma (1914-2001)
Miek Douw (1915-2003)
Adriaan Dronkert (1914-2002)
Bernard Eilers (1878-1951)

Archieven (collecties) in beheer
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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)
Fred Hazelhoff (1925-2002) *
W.F. van Heemskerck Düker (1910-

1988)
Dop Heijns (1918-1995)
Jacob Heimans (1889-1978)
Fons Hellebrekers (1901-1994)
Dirk de Herder (1914-2003)
Lex de Herder (1927-2000)
J.J.C. (Jacob) van der Hoeven (1872-

1967)
Henk van der Horst (1912-1942)
Bertha van der Horst-Dikker (1907-

1991)
Leo Hübscher (1903-1992) 
Menno Huizinga (1907-1947)
Peter Hunter (1913-2006) **
Nico Jesse (1911-1976)
Eddy de Jongh (1920-2002) **
Cees N. Jongkind (1924)
Paul Julien (1901-2001)
Jan Kamman (1898-1983)
Ata Kandó (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) **
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 (1915-

1999)
Egbert Munks (Herrie van Borssum 

Waalkes) (1932-1994)
Nico Naeff (1918-1988)
Wim Noordhoek (1916-1995)
F.J. Nusink (1881-1967)
Evert van Ojen (1886-1964) *
Jaap d’Oliveira (1908-1978)
Cas Oorthuys (1908-1975)
Cas van Os (1907- ca. 1980)
Leen van Oudgaarden (1904-1960)
Hans Pelgrom (1939-1980)
Nol Pepermans (1920-2007)
Hans Poley (1924-2003)
Ralph Prins (1926)
Bas Roodnat (1930-2004) *
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)

57Jaarverslag 2008



Wim K. Steffen (1907-1998)
Jan Pieter Strijbos (1891-1983)
Richard Tepe (1864-1952)
Pieter Gerbrand van Tienhoven (1875-

1953)
Ellen Thorbecke (1902-1973) *
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)

Te verwerven archieven (collecties):
Kors van Bennekom (1933)
Ger Dekkers (1929)
Rees Diepen (1925)
Alphons Hustinx (1900-1972)
Dorine van der Klei (1940)

Emiel van Moerkerken (1916-1995)
Eddy Posthuma de Boer (1931)
Sanne Sannes (1937-1967)
Dolf Toussaint (1924)
Hannes Wallrafen (1951)

Het Nederlands Fotomuseum heeft voorts werk van:
Anonieme (amateur- en professionele) 

Zuid-Afrikaanse straatfotografen *
Anonieme (amateur-) fotografen **
Hans Aarsman (1951)
ABC Press (1947)
W.J. Beekman (1893-1976) *
Wout Berger (1941)
Koos Breukel (1962)
Carel Blazer (1911-1980)
Paul Bogaers (1961)
Hans Bol (1957)
Kim Boske (1978) *
Michal Butink (1975)
Sarah Carlier (1981)
Nicole Carstens (1958-2001)
Ad van Denderen (1943)
Rineke Dijkstra (1959)
Adrienne van Eekelen (1963)
Wendy Ewald (1951)
J.P. Felix (1917-2007) *
Jan M.J.J. Gadiot (1911-1990)
Kees de Graaff (1950)

Arno Hammacher (1927)
Risk Hazekamp (1972)
Carel van Hees (1954)
Maria Hille (1827-1893)
Corine Hörmann (1968)
Wil van Iersel (1965) *
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 (1942)
Dorothée Meyer (1973) *
Joep Neefjes (1949) / Loodwicks Press 

Images *
Paulien Oltheten (1982) *
Sem Presser (1917-1986)
Carl Rensing (1826 -1898)
Tony van Renterghem (1919)
Lon Robbé (1946)
Imre Rona (1902-1974)
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PR & Marketing

Publiek
Het Nederlands FotoMuseum in Las Palmas trok in 2008 51.665 bezoekers. De website 
is bijna 290.000 keer bezocht. De portaalwebsite Photostart.nl (die beheerd wordt samen 
met PhotoQ en de Fotografenfederatie) werd 177.000 keer bezocht en de website met de 
nationale fotografiebibliotheek 29.000 keer. 

Aantal bezoekers per tentoonstelling in 2008

Tentoonstelling Periode Weken totaal Bezoekers
NeoRealismo 15 dec ‘07 t/m 9 mrt ‘08 12 20.919
BABY 22 mrt t/m 1 jun 13 10.705
So Blue, So Blue 21 jun t/m 7 sept 11 5.628
Martien Coppens 20 sept t/m 30 nov 10 10.067
Questioning History 13 dec ‘08 t/m 22 feb ‘09 10 7.813

Legenda
* in 2008 verworven door aankoop, schenking of overdracht
** in 2008 verworven aanvullingen op reeds aanwezige collecties en archieven

Erich Salomon (1886-1944) *
Sanne Sannes (1937-1967) *
Don Sars (1975) *
Joachim Schmid (1955)
Paul Seawright (1965)
Steenbergen Stichting (Marcel Borsten, 

Linda-Maria Birbeck, Hanneke 
Franssen, 

Mark Vincent Houston *,Thijs Koelink, 
Christian van der Kooij, Kim Krijnen, 
Yvonne Lacet, Jaap Scheeren, 
Thomas Schlijper, Petra Stavast, 

Andrea Stultiens)
Martine Stig (1972) / Vanessa van Dam 

(1971) *
Andrea Stultiens (1974)
Siebe Swart (1957) *
Michel Szulc-Krzyzanowski (1949) *
Simon de Waard (1905-1986)
Hannes Wallrafen (1951) *
Cor van Weele (1918-1989)
Hans Werlemann (1948)
Koen Wessing (1942)
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Opbouw bezoekersaantal

Soort bezoeker Aantal Percentage
Betalende bezoekers 8.006 15%
Bezoekers met combikaarten/passepartouts 9.445 18%
Bezoekers met museumkaart (volw + junior) 11.920 23%
Gratis bezoekers (kinderen/openingen/pers) 6.395 12%
Bezoekers educatie 7520 15%
Bezoekers overige reductiekaarten 8.377 16%

Geschreven pers en internetrecensies

Publicaties in geschreven pers

Agendapublicaties 597
BABY 214
So Blue, So Blue 116
Martien Coppens 71
Questioning History 59
Maasvlakte 14
Pages 19
M-photo 9
Baghdad Calling 54
Feyenoord 25
Haagse Beemden 11
Oscar van Alphen 15
Overige tentoonstellingen 11
Artikelen over de collectie 48
Wereldmuseum 10
Museumweekend 7
Museumnacht 22
Fotofestival aan de Maas 23
Sprookjeswereld 17
Artikelen over website onderdelen 7
Las Palmas Cultuur 25
Diversen 184
TOTAAL 1558
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Medewerkers Nederlands Fotomuseum 2008
Naam (uren p/w) Functieomschrijving 

(afdeling)
In dienst Uit dienst

Vaste medewerkers

Jorine Bakker (30,4) Depotbeheerder (collecties)
Naomi Boas (21,3) Educatief medewerker 

(educatie)
31-8-2008

Flip Bool (38,0) Senior Onderzoek en 
Collecties

Martijn van den Broek (38,0) Hoofd Collecties 
Nicolette Dons (30,4) Educatief medewerker 

(educatie)
Kim Fransen ((32,0) Educatief medewerker 

(educatie)
Frits Giertsberg (38,0) Curator/Hoofd 

tentoonstellingen
Anneke Groeneveld (11,7) Conservator (collecties) 1-8-2008
Loes van Harrevelt (32,7) Conservator (collecties)
Elvia Hazel (27,9) Archiefmedewerker 

(collecties)
30-11-2008

Cathelijne Hoorn (30,4) Webredacteur 
(kenniscentrum)

Joke Kerkhoven (28,0) Administrateur (algemene 
zaken) 

Claudia Küssel (32,0) Medewerker 
tentoonstellingen 

Eelco Loode (24,0) Beheerder Digitale Collectie 
Herman Maes (38,0) Hoofd Restaurator 

(conservering)
Mira Matic (32,0) Medewerker 

tentoonstellingen 
Mary Moore (28,0) Baliemedewerker (algemene 

zaken)
Gerda Mulder (38,0) Hoofd Algemene Zaken
Carolien Provaas (38,0) Medewerker Beeldresearch 
Boudewijn Ridder (32,0) Projectleider kenniscentrum

61Jaarverslag 2008



Naam (uren p/w) Functieomschrijving 
(afdeling)

In dienst Uit dienst

Chris Stahl (28,0) Baliemedewerker (algemene 
zaken)

Henriette Verdonk (30,4) Restaurator (conservering)
Hans Verschoor (32,0) Medewerker techniek 

(tentoonstellingen)
Ruud Visschedijk (38,0) Directeur
Stefanie de Vries (20,0) Registrator (collecties)
Femke IJsinga-van Boxsel 
(32,0)

Medewerker PR & Marketing 
(algemene zaken)

Hans Zonnevijlle (38,0) Bibliothecaris 
(kenniscentrum)

Tijdelijke medewerkers

Claudia Buser (7,6) Projectmedewerker 
Geheugen van Nederland 
(collecties)

8-5-2008 31-3-2008

Max Claase (30,4) Facalitair beheerder 
(algemene zaken)

Jessica Durinck (2,5) Medewerker 
officemanagment (algemene 
zaken)

16-7-2008 13-8-2008

Annika Hauke (8,0) Baliemedewerker (algemene 
zaken)

Rosa Hessels-Mora (8,0) Baliemedewerker (algemene 
zaken)

1-4-2008

Aukje van Hooijdonk (12,7) Medewerker PR & Marketing 
(algemene zaken)

1-8-2008

Jennifer Izelaar-Olivieira (8,9) Officemanager (algemene 
zaken)

16-4-2008

Margot Knijn (7,6) Projectleider Geheugen van 
Nederland (collecties)

17-1-2008

Stefan Lalleman (5,7) Projecmedewerker 
Geheugen van Nederland 
(collecties)

9-4-2008 30-6-2008

Karin Lüthke (6,4) Medewerker 
Tentoonstellingen

13-5-2008 13-8-2008

Anouk Paulissen (8,9) Medewerker Beeldresearch 21-1-2008 31-7-2008
Andrea Piersma (2,5) Boekhandelaar (algemene 

zaken)
1-4-2008 1-8-2008

Kathrin Pietsch (15,2) Restaurator (conservering)

62



Naam (uren p/w) Functieomschrijving 
(afdeling)

In dienst Uit dienst

Irene van Renselaar (1,3) Assistent PR & Marketing 
(algemene zaken)

26-8-2008

Bert Sissingh (9,0) Assistent Bibliothecaris 
(kenniscentrum)

Sabrine Tierie (8,0) Baliemedewerker (algemene 
zaken)

26-4-2007

Lotte ten Voorde (5,7) Educatief medewerker 
(educatie)

31-3-2008

Mario van de Winkel (32,3) Registratiemedewerker 
/ Projectmedewerker 
Geheugen van Nederlander 
(collecties)

Medewerkers met oproepcontract

Sjef van Duin Rondleider (educatie)
Marieke Pruis Baliemedewerker (algemene zaken)
Lana Schepens Baliemedewerker (algemene zaken)

Freelancers

Peter van den Baar Technisch medewerker (tentoonstellingen)
Hester Blankesteijn Rondleider (educatie)
Hans Bol Fototechnicus (collecties)
Mia van der Burg Medewerker Tentoonstellingen
Hedy van Erp Gastcurator tentoonstelling BABY
Anouk Gielen Rondleider (educatie)
Rop de Graaf Medewerker Tentoonstellingen
Paul Groenendijk Gastcurator tentoonstelling Feyenoord
Pim van Halem Medewerker tentoonstellingen
Femke van Heugten Rondleider (educatie)
Rens Horn Rondleider (educatie)
Chan Lok Rondleider (educatie)
Anouk Paulissen Medewerker (beeldresearch)
Arnold Schals Medewerker Tentoonstellingen
Erik Schilt Rondleider (educatie)
Eddy Seesink Rondleider (educatie)
Iris Sikking Gastcurator tentoonstelling BABY
Frank van  der Stok Gastcurator tentoonstelling Questioning History
Lotte ten Voorde Educatief medewerker
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Naam (uren p/w) Functieomschrijving (afdeling)
Vrijwilligers

Mayumi Kumagal Bibliotheekmedewerker (kenniscentrum)
Maarten Briels Bibliotheekmedewerker (kenniscentrum)

Stagiares

Ramona van Doorn Medewerker Educatie
Jessica Durink Medewerker Officemanager (algemene zaken)
Sara Keijser Medewerker Tentoonstellingen
Ben Krewinkel Medewerker Collecties
Karin Lüthke Medewerker Tentoonstellingen
Anna Martens Medewerker Collecties
Dyana Mustafalic Officemanager (algemene zaken)
Link Poldervaart Medewerker PR & Marketing (algemene zaken)
Yasmin Altuntas Officemanager (algemene zaken)
Sanne Blok Medewerker Conservering
Dave Josephina Medewerker Officemanager (algemene zaken)
Laura Lima de Pina Medewerker Officemanager (algemene zaken)
Zelda Molenaar Medewerker Educatie
Yamilee O’Neil Medewerker PR & Marketing (algemene zaken)
Amber Koster Medewerker Educatie
Janine Rombout Medewerker PR & Marketing (algemene zaken)
Claudia Verstappen Medewerker Conservering

Formatie medewerkers 2008 (2007) 

Sexe Vast contract
Aantal/fte

Tijdelijk contract
Aantal/fte

Totaal

Man 10/9,05   4/2,04 14/11,09 (11/9,5)
Vrouw 17/13,03 14/2,72 31/15,75 (30/23,3)
Totaal 27/22,08 18/4,76 45/26,84 (41/25,7)

Percentage ziekteverzuim (incl. zwangerschapsverlof) 2008 (2007)

Ziekteverzuim Totaal Mannen Vrouwen 
Ziekmelding 
frequentie

1,85
(1,73)

1,42
(2,07)

2,10
(1,39)

Gem. ziekteverzuim 
duur in dagen

15,85
(22,5)

6,65
(33,1)

18,86
(10,47)
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Ziekteverzuim % 9,99
(7,53)

15,83
(4,54)

8,62
(10,79)

Waarvan: 
Kort verzuim (1 t/m 
7 dagen)

1,49
(1,05)

0,80
(1,06)

1,89
(0,75)

Middellang verzuim 
(8 t/m 42 dagen)

0,94
(1,16)

1,41
(2,48)

0,66
(0,53)

Lang verzuim (43 
t/m 365 dagen)

7,56
(5,30)

13,62
(1,01)

4,07
(9,5)

(Bron: Achmea Arbo Verzuimstatistiek 2008)

Nevenfuncties van medewerkers

Ruud Visschedijk, directeur

Stuurgroep lectoraat fotografie
Curatorium buitengewoon hoogleraar Fotografie Erasmus Universiteit Rotterdam
Curatorium buitengewoon hoogleraar Fotografie Universiteit Leiden
Voorzitter Commissie Film Raad voor Cultuur
Bestuurslid Stichting PhotoQ    
Bestuurslid Stichting Cinema Delicatessen
Bestuurslid Stichting Shadowfestival

 Flip Bool, senior onderzoek en collecties

Lector fotografie AKV|St. Joost, Avans Hogeschool (sinds 2005)
Commissie Wet Cultuurbehoud van de Raad voor Cultuur (sinds 1990)
Redactielid Monografieën van Nederlandse fotografen van het Prins Bernhard 

Cultuurfonds (sinds 1989) 
Bestuurslid Stichting Hollands Negatief (sinds 1989)
Bestuurslid Stichting Uitgeverij Duo/Duo (sinds 1996)

Martijn van den Broek, hoofd Collecties

Bestuurslid Stichting Peter Martens

Nicolette Dons, medewerker Educatie 

Jurylid fotowedstrijd 2008 Beursplein Rotterdam
Jurylid fotowedstrijd Thalys 2008

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 
Lid adviescommissie museale aankopen, FotoMuseum Antwerpen 
Lid redactiecommissie FotoMuseum Magazine Extra
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Lid redactieraad Photography & Culture
Lid Commissie Beeldende Kunst Prins Bernhard Cultuurfonds 
Lid Werkveldadviesraad AKV/St. Joost, Breda 
Voorzitter jury Hasselblad Award 2008 
Jurylid ING Real Photography Award 2008 
Jurylid ECB Photography Award 2008
Jurylid Prezzi Award 2009
Adviseur voor fotografie, EU-Japan Fest Japan Committee, Tokio 
Advisory Board, Lieven Geveart Center for Photographic Studies, Leuven
Advisory Board, Brighton Photo Biennale 
Lid Comité van aanbeveling, FotoDok, Utrecht 

Loes van Harrevelt, conservator

Bestuurslid Nederlands Fotogenootschap

Femke IJsinga-van Boxsel, PR & Marketing

Voorzitter Policyboard Kunst & Cultuur, Rotterdam Marketing
Jurylid AD/RD fotowedstrijd Mijn andere vakantiefoto  

Claudia , medewerker Tentoonstellingen

Curator tentoonstelling Pages, a new generation of photobooks from the Netherlands 
i.s.m. Fw:. (Rotterdam, Boedapest, Kassel)

Herman Maes, hoofd Conservering en Restauratie

Gastdocent aan de Artesis Hogeschool Antwerpen, opleiding conservering Visuele Media

Gerda Mulder, hoofd Algemene Zaken

Voorzitter Stichting Las Palmas Cultuur
Bestuurslid Vereniging Rotterdamse Musea (tot november)

Boudewijn Ridder

Voorzitter stichting Photostart
Voorzitter gebruikersvereniging Pictura

Publicaties van medewerkers

Ruud Visschedijk, directeur

‘Fotocollectie Nederland’, in: Voor de eeuwigheid? Over collectiebeleid in Nederland, 
Rotterdam (NAi Uitgevers) 2008

Flip Bool, senior onderzoek en collecties

Duitsland sinds 1945 door het oog van Nederlandse fotografen, lectorale rede AKV|St. 
Joost, Avans Hogeschool

‘50 jaar fotografie aan AKV|St. Joost’; in: Flip Bool, Marga Rotteveel (red.), De laatste 
fotograaf? 50 jaar fotografie aan AKV|St. Joost, Avans Hogeschool, Breda, p. 5-22

‘Seeing what you normally don’t see’ [gebaseerd op een interview met Jos Schuring], 
SICA Magazine, zomer 2008, p. 18-20
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‘Café-de-Move-On’; in: Frank van der Stok, Frits Gierstberg, Flip Bool (red.), Questioning 
History. Imagining the Past in Contemporary Art, NAi Publishers, Rotterdam, p. 70-82

Frits Gierstberg, hoofd Tentoonstellingen

‘Constructively Disrupting. New Documents of Experience by Ad van Denderen’, in: 
Denderen, A., So Blue So Blue. Edges of the Mediterranean, Göttingen/Londen 
(SteidlMack) 2008 

Oscar van Alphen, Haarlem (Focus Publishing) 2008
The Unwanted Self, Conversation between Pool Andries and Frits Gierstberg, Antwerpen 

(FotoMuseum Provincie Antwerpen) 2008
‘The Big History Quiz’, in: Bool, F., Gierstberg, F. en Stok, F. van der, Questioning History. 

Imaging the Past in Contemporary Art, Rotterdam (NAi Uitgevers) 2008

Herman Maes, hoofdrestaurator

‘Stereodaguerreotypieën van de familie Sleeckx’, in: Zuurvrij, berichten uit het AMVC 
Letterenhuis, Nummer 14, juni 2008, pp. 8-13

Katrin Pietsch, restaurator

‘www.photographicnegatives.net’ in: Konferenzband: Elektronische Medien & Kunst, 
Kultur, Historie, EVA 2008, Berlijn, Herausgeber: Bienert, A., Stanke, G., Hemsley, J., 
november 2008

Overige activiteiten medewerkers

Ruud Visschedijk, directeur

Lezing Neo-Realisme in Filmtheater Lantaren-Venser, 17 februari
Opening tentoonstelling Crematoriumterrein van Karel Maat in Museum ‘t Oude Slot in 

Veldhoven, 18 mei
Discussieleider symposium Auteursrecht Burafo in samenwerking met NVF, Stichting 

Cultuurlab/Pakhuis de Zwijger en het Nederlands Fotomuseum, 23 mei
Breda Photo, discussieleider Katendrecht
Lezing over Martien Coppens, 23 november
Lezing Collections of Photography/From Strategies to Policies, tijdens bezoek aan 

Thessaloniki 12 - 14 december

Flip Bool, senior onderzoek en collecties 

Opening tentoonstelling Gerco de Ruijter. Landing soon nr. 4, Heden, Den Haag, 24 
februari

Opening tentoonstelling Paulien Oltheten, Wereldwaag, Dordrecht, 6 april
Deelname aan debat over verzamelen, Foam-Fusion, Amsterdam, 25 mei
Lectorale rede Duitsland sinds 1945 door het oog van Nederlandse fotografen, AKV|St. 

Joost, Avans Hogeschool, Breda, 30 mei
Presentatie publicatie De laatste fotograaf? 50 jaar fotografie aan AKV|St. Joost, AKV|St. 

Joost, Avans Hogeschool, Breda 2 juli
Opening tentoonstelling Gert Kocken. Enschede nr. 1 - nr. 7(2001-2008), 21Rozendaal, 

Enschede, 11 juli
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Advies bij het opzetten van Centre for Creating the Archive van de Universiteit van 
Kaapstad. Het CCA beoogt archieven van Zuid-Afrikaanse fotografen in situ te 
bewaren en digitaal toegankelijk te maken. Bij een bezoek aan Zuid-Afrika werden 
nagenoeg alle fotocollectionerende instellingen in Kaapstad bezocht.

Seminar over het collectioneren en ontsluiten van fotografische collecties voor 
medewerkers fotocollectionerende publieke instellingen, Center for Curating the 
Archive, University of Cape Town, Kaapstad, 17 juli 

Gastcollege The Last Photographer? Archiving in the Digital Age, Michaelis School of Art 
and Design, University of Cape Town, Kaapstad, 23 juli

Lezing over Fotografie in Zuid-Afrika sinds 1948 in het kader van een symposium over 
documentaire fotografie, AKV|St. Joost, Avans Hogeschool, Den Bosch, 27 augustus

Lezing Lichaam en taboe: op de rand van zichtbaarheid in het licht van de fotografie, 
in het kader van een symposium over het menselijk lichaam, AKV|St. Joost, Avans 
Hogeschool, Den Bosch, 9 oktober

Presentatie monografie Franck Gribling. Op zoek naar nergensland. Ruimtereis in 75 
lichtjaren, Arti et Industriae, Amsterdam, 18 oktober

Lezing De collectie en het verzamelbeleid van het Nederlands Fotomuseum in het kader 
van het 85-jarig bestaan van fotografencollectief De Zutphense, Stedelijk Museum, 
Zutphen, 20 november

Lezing Persfotografie toen en nu bij gelegenheid van de opening van de tentoonstelling 
van de persfotograaf Jaap Wolterbeek, Zeeuwse Bibliotheek, Middelburg, 4 december

Frits Gierstberg, hoofd Tentoonstellingen

Deelname debat PhotoQ Live, Amsterdam Stedelijk Museum, 5 maart
Lezing Issues around Identity in Photography from the Netherlands, Brighton, 5 april
Lezing Towards a New Fotomuseum, Berlijn, Kunstforum, 22 november
Buitenlandse werkbezoeken: Berlijn, Brighton, Götenborg, Graz, Milaan

Nicolette Dons, medewerker Educatie 

Presentatie project Het verhaal achter de foto, migratiegeschiedenis in Rotterdam, tijdens 
het congres Actieplan Cultuurbereik, 25 november 

Claudia , medewerker Tentoonstellingen

Deelnemer European Course for Contemporary Art Curators (CECAC) in Milaan, 
georganiseerd door Fondazione Antonio Ratti en de Provincie van Milaan. 9 t/m 19 
oktober 2008

Portfolio reviewer tijdens Fotofestival aan de Maas. 2 november
Openingstoespraak en introductietekst voor Rotterdam Cologne Connection 4 in het 

Goethe-Institut Rotterdam, 5 december

Katrin Pietsch, restaurator

Presentatie op de conferentie EVA 2008, Berlijn, november 
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Het jaarverslag 2008 bevat foto’s van
Oscar van Alphen / Nederlands Fotomuseum (detail)
Benno Thoma
Colby Katz
Robert de Hartogh / Nederlands Fotomuseum (detail)
Martien Coppens / Nederlands Fotomuseum
Nico Jesse / Nederlands Fotomuseum
Bling Bling Baby
 
 
Nederlands Fotomuseum
In Las Palmas
Wilhelminakde 332
3072 AR  Rotterdam

 www.nederlandsfotomuseum.nl




