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INLEIDING
Minister van Cultuur, Jet Bussemaker, haalde op het congres 
Cultuur in Beeld, dat op 3 december 2012 in Utrecht werd gehouden, 
de samenwerking van het Nederlands Fotomuseum met HEMA 
aan als een mooi voorbeeld van creatief ondernemerschap. In het 
nieuwe cultuurbeleid speelt dit begrip een centrale rol. Cultureel 
ondernemerschap is in korte tijd een sleutelbegrip geworden. En 
evenals vele andere culturele instellingen is het Fotomuseum al 
enige tijd bezig daarmee zijn inkomsten te verhogen en draagvlak 
in de samenleving te vergroten. 

Al deze lof van de huidige minister heeft de vorige bewindspersoon 
van cultuur er niet van weerhouden het museum met maar liefst 
21% van zijn budget te korten, terwijl op grond van de positieve 
beoordeling van de Raad voor Cultuur een korting van 6% in de 
rede had gelegen. Het museum heeft dan ook bezwaar aangetek-
end tegen het besluit van de staatssecretaris en heeft goede hoop 
dat de bestuursrechter onze inzichten deelt in een uitspraak die 
medio 2013 wordt verwacht.

In afwachting van deze uitspraak heeft het museum het afgelopen 
jaar al een aantal ingrijpende maatregelen genomen. Zo is het 
personeelbestand met bijna 30% teruggebracht, is de bibliotheek 
gesloten, het aankoopbeleid opgeschort en wordt voorlopig 
niet geïnvesteerd in de drie websites die door het museum zijn 
geïnitieerd (fotografiebibliotheek, fotoleren en fotografen.nl). Deze 
maatregelen zijn genomen opdat wij onze kerntaken (verzamelen 
en beheren, tentoonstellen en educatie) zo goed mogelijk kunnen 
blijven uitvoeren en kunnen investeren in projecten waarmee het 
museum zijn eigen inkomsten vergroot.  

Dat neemt niet weg dat het museum met 65.340 bezoekers in eigen 
huis en nog eens 30.000 bezoekers voor tentoonstellingen in het 
buitenland een goed jaar heeft gehad. Deze bezoekers kwamen 
af op een prachtige mix van historische fotografie (Lewis Hine), 
verrassende invalshoeken (de geschiedenis van het Nederlandse 
fotoboek in Feest van het Fotoboek), indrukwekkende installaties 
(Chance van Christian Boltanksi) en baanbrekende en maatschap-
pelijk relevante presentaties (Poppy en War as Ever?). 

CHANCE VAN CHRISTIAN BOLTANSKI © JAN ADRIAANS EN JOB JANSSEN
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WERTHEIMER
STICHTING
Al sinds 2003 ontvangt het museum uit het Wertheimer Fonds 
jaarlijks een financiële bijdrage die bedoeld is ‘de Nederlandse 
fotografie te bevorderen, in het bijzonder door financieel bij te 
dragen aan de oprichting en instandhouding van een Nederlands 
fotomuseum, waarin zowel de professionele als de amateuristische 
beoefening der fotografie tot hun recht komen’. Het bestuur van de 
Wertheimer Stichting (dat als Fonds op Naam valt onder het Prins 
Bernhard Cultuurfonds) heeft bij de besteding van deze gelden vier 
speerpunten geformuleerd: aandacht voor de amateurfotografie, 
de platformfunctie, onderzoek en het aanleggen van een museale 
fotocollectie.

Op onderzoeksgebied sprongen er in 2012 twee projecten uit. Flip Bool 
presenteerde ter gelegenheid van zijn afscheid als senior collecties & 
onderzoek van het Nederlands Fotomuseum en lector fotografie aan 
AKV|St. Joost Avans Hogeschool zijn project over de beeldvorming 
van de Dam als plaats van herinnering in de vorm van een website 
(www.amsterdamdam.nl). De website is een rijke bron van zorgvuldig 
geselecteerd beeldmateriaal over de Dam, afkomstig uit verschillende 
Nederlandse fotocollecties. Door de tientallen informatieve lemma’s is 
het ook een verrassende manier van geschiedschrijving geworden. 
In het kader van de tentoonstelling Feest van het Fotoboek publi-
ceerden Frits Gierstberg en Rik Suermondt hun in het Nederlands en 
Engels verschenen publicatie over de geschiedenis van het Neder-
landse fotoboek sinds 1945: Het Nederlandse Fotoboek. Liefhebbers 
keken reikhalzend uit naar deze publicatie, die nu al als een standaard-
werk over dit onderwerp kan worden gezien.
Voor de vierde achtereenvolgende keer vond in het museum onder 
grote belangstelling de openbare jurering plaats van het werk van 
vrijetijdsfotografen die een gooi deden naar het in deze kringen 
hoogst haalbare predicaat, namelijk dat van de Bonds Meester Klasse 
(BMK). Daarnaast werd ook het Weekend van het Fotoboek door veel 
vrijetijdsfotografen bezocht, wat een teken is dat ook door hen het 
fotoboek steeds meer als een interessante vorm van presentatie wordt 
gezien.

Voor de semipermanente collectieopstelling De Donkere Kamer 
sleepte het museum de Gouden Reiger in de wacht, een presti-
gieuze vakprijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan een  project dat 
optimaal op zijn doelgroep is afgestemd.

In het afgelopen jaar verhuisde de uit bijna 100.000 afdrukken, 
albums en boeken bestaande fotocollectie van het Wereldmuseum 
naar het Nederlands Fotomuseum. Deze overdracht kan gerust een 
fraai staaltje van collectiemobiliteit worden genoemd. Het muse-
um heeft hiermee een fotocollectie van internationaal topniveau in 
huis gehaald. 

Twee andere hoogtepunten in het afgelopen jaar waren de 
toekenning van de BankGiro Loterij van een bedrag van bijna 
!450.000 aan foam en het Fotomuseum om jaarlijks de Fotoweek 
te organiseren en het besluit van de Europese Commissie om meer 
dan een miljoen euro toe te kennen aan het FoMu Antwerpen om 
samen met het Nederlands Fotomuseum en 18 andere interna-
tionale partners daguerreotypieën in bezit van particulieren en 
instellingen in Europa te inventariseren en te ontsluiten.

Hoe lastig deze periode van bezuinigingen ook is, het Nederlands 
Fotomuseum ziet voldoende kansen en mogelijkheden om de 
toekomst met optimisme in te gaan. In dit jaarverslag kunt u 
teruglezen welke bijdrage het museum in 2012 heeft geleverd aan 
de verbetering van het fotografieklimaat in Nederland

If I could tell the 

story in words, I 

wouldn’t have to 

lug a camera.

LEWIS HINE
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BANKGIRO LOTERIJ
Zes jaar is het Nederlands Fotomuseum nu beneficiënt van de 
BankGiro Loterij, de belangrijkste cultuurloterij van Nederland. 
De BankGiro Loterij steunt met de helft van haar opbrengst een 
groot aantal culturele instellingen. Meer dan ooit is de steun van 
de BankGiro Loterij nodig. Deze stelt ons namelijk in staat de 
collectie met mooie aankopen uit te breiden en aan het publiek te 
presenteren. Het museum ontving het afgelopen jaar wederom      
! 200.000 om fotoprojecten te verwerven en het collectiebeleid 
te ondersteunen. Mede dankzij deze bijdrage en bijdragen van het 
Mondriaan Fonds en de G.Ph. Verhagen-Stichting kon onder meer 
werk worden aangekocht van Carel van Hees, Ed van der Elsken, 
Anne Geene en Bart Sorgedrager. Een deel van de bijdrage werd 
geïnvesteerd in de uitbreiding en het onderhoud van de semi-
permanente collectieopstelling De Donkere Kamer.

De toekenning van een bedrag van maar liefst ! 450.000 voor een 
samen met foam ingediend extra project om vanaf 2013 jaarlijks 
een Fotoweek te organiseren is een geweldige stimulans voor de 
Nederlandse fotografie als geheel. De eerste aflevering gaat plaats-
vinden van 20 tot en met 29 september 2013 onder het motto ‘Kijk. 
Mijn Familie!’. Het belooft een waar spektakel te worden, waaraan 
heel Nederland meedoet onder leiding van een heuse Fotograaf des 
Vaderlands.

De websites Fotoleren, Fotografiebibliotheek, Daguerreobase 
en Fotografen.nl, die het museum met verschillende partners 
heeft opgezet en die tot doel hebben de fotografie voor een brede 
doelgroep toegankelijk te maken, werden door bijna 260.000 
bezoekers geraadpleegd. Daarnaast werden door medewerkers 
van het museum tientallen adviezen gegeven over restauraties, 
tentoonstellingsvoorstellen, fotoboeken en beheer en behoud van 
collecties. Over de aankopen die het afgelopen jaar zijn gedaan in 
het kader van de museale fotocollectie wordt verwezen naar het 
hoofdstuk Collecties.

In 2011 heeft de Wertheimer Stichting het museum een extra 
bijdrage toegezegd van maar liefst ! 600.000. Met deze bijdrage 
wil het Nederlands Fotomuseum zich de komende jaren versterken 
als hét nationale museum van de fotografie. In een tijd waarin 
de overheid terugtreedt, is dit genereuze gebaar zonder meer 
een ‘statement’. Anne van der Zwaag werd als intendant aange- 
trokken, die met het museum vernieuwende en maatschappelijk 
en artistiek relevante projecten ontwikkelt en realiseert met 
als overkoepelend thema ZWART-WIT. In 2012 presenteerde het 
museum de indrukwekkende zaal vullende installatie Chance van 
de Franse, internationaal befaamde kunstenaar Christian Boltanski. 
In 2013 staat de installatie The Sound of Silence van Alfredo Jaar 
op het programma en in het najaar de grote, interdisciplinaire ten-
toonstelling WIT. In het kader van dit project kreeg de Rotterdamse 
topontwerper Richard Hutten de opdracht om de entree, boekwinkel 
en bewegwijzering  te verbeteren. Hij is er in geslaagd om met zijn 
verfrissende ontwerp het museum zichtbaarder, transparanter en 
toegankelijker te maken.
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PRESENTATIE
Tentoonstellingen
De geschiedenis van de fotografie in Nederland kent nog grote, 
onontgonnen gebieden. Met de in huis aanwezige kennis en 
expertise, op basis van onderzoek en/of gebruikmakend van de 
expertise van anderen in het veld brengt het Nederlands Foto- 
museum met regelmaat delen van deze witte plekken in kaart. In 
2012 stond daarbij het Nederlandse fotoboek centraal: een onder-
werp dat zowel in eigen land als daarbuiten zeer actueel is. Het 
besef is opgekomen dat het fotoboek een unieke plek inneemt 
in de geschiedenis van het medium: als de ultieme vorm om een 
fotowerk een vaste verhaallijn en samenhang te geven, maar ook 
als middel om dat werk wereldwijd en van generatie op generatie 
te verspreiden en door te geven. De terugkerende aandacht voor 
het fotoboek in het museum culmineerde dit jaar in een grote 
tentoonstelling Feest van het Fotoboek. Daarin werden belang- 
rijke hedendaagse en historische fotoboeken getoond inclusief 
contextueel materiaal als schetsontwerpen, boekdummies en 
contactbladen. De historie van het Nederlandse fotoboek sinds 
1945 werd daarbij door curatoren en auteurs Frits Gierstberg en Rik 
Suermondt in een bredere context geplaatst van maatschappelijke  
ontwikkelingen, gezien vanuit zes thema’s: landschap, de stad, 
jongerencultuur, commercie, reizen en beeldende kunst. Door de 
unieke samenwerking met NAi Uitgevers en de befaamde Ameri-
kaanse fotoboekenuitgever Aperture kon zowel een Nederlands- als 
een Engelstalige editie van Het Nederlandse Fotoboek verschijnen. 

Een tweede belangrijk luik over de geschiedenis van de fotografie 
betrof de tentoonstelling Lewis Hine | Fotograferen voor veran-
dering. Samen met het George Eastman House International 
Museum of Photography and Film, MAPFRE en de Fondation Henri 
Cartier-Bresson nam het Nederlands Fotomuseum al in 2010 het 
initiatief tot het organiseren van een grootschalig retrospectief van 
deze invloedrijke Amerikaanse fotograaf, wiens werk niet eerder 
in ons land is getoond. Lewis Hine (1874-1940) was een sociaal 
betrokken wereldverbeteraar, die zich met zijn foto’s inzette voor 
de onder meer een beter begrip voor migranten en de afschaffing 
van kinderarbeid. Hij maakte zijn foto’s zó dat zij zowel konden 

LEWIS HINE, MONTEUR BIJ STOOMPOMP IN ELEKTRICITEITSCENTRALE 1920 © GEORGE EASTMAN HOUSE
LEWIS HINE, PARIS GAMIN CA. 1918 © GEORGE EASTMAN HOUSE
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Maatschappelijke actualiteit kwam ook tot uiting in twee 
tentoonstellingen over fotografie en oorlog en geweld. Zolang er 
oorlog bestaat wordt er verslag van gedaan, zodra dat kon ook met 
fotografie. Inmiddels zijn we dermate gewend aan beelden van 
oorlog en geweld dat we er nauwelijks nog op reageren. (Oorlogs)
fotografen zoeken daarom naar nieuwe manieren om met hun 
schokkende verhalen het publiek te bereiken. Met het project WAR 
AS EVER? stelden het kunstenaarsduo Edwin Janssen en Tracy 
Mackenna de vraag naar de veranderende representatie van oorlog 
hardop. Op basis van hun onderzoek naar de afbeeldingen van de 
Tachtigjarige oorlog in het Van Kittensteyn album (1603) uit de col-
lectie van de Rotterdamse Atlas van Stolk maakten zij een digitale 
presentatie waarbij details uit het album groot werden geproject-
eerd. Vanuit een heel ander perspectief op oorlog hebben fotograaf 
Robert Knoth en journaliste Antoinette de Jong twintig jaar lang de 
sporen van de heroïnehandel van Afghanistan naar Nederland en 
verder gevolgd. Poppy is de titel van  hun ‘slow journalism’ project 
dat in het Nederlands Fotomuseum als multiscreen projectie van 
foto’s, filmfragmenten, muziek en (gesproken) tekst werd getoond. 
Aangevuld met landkaarten en een historische tijdlijn vormden 
tentoonstelling en boek (beide geproduceerd door Paradox) een 
even spannende en informatieve als ontluisterende vertelling over 
oorlog, drugs-, wapen- en mensenhandel en prostitutie, die begint 
in het Midden-Oosten en eindigt in de straten van Rotterdam. 

Ook op andere manieren kwamen hedendaagse fotografie over 
hedendaagse onderwerpen aan bod. Daarbij stonden in twee 
tentoonstellingen talentontwikkeling en de productie van nieuw 
werk op de voorgrond. Zo werd het Steenbergen Stipendium, de 
belangrijkste prijs voor jonge fotografen in Nederland, dit jaar 
voor de vijftiende keer uitgereikt aan hét fotografietalent van 
2012. Hiertoe bezocht de jury de eindexamenpresentaties van de 
kunstacademies met een zelfstandige opleiding fotografie. Het 
Nederlands Fotomuseum toonde de eindexamenpresentaties 
van de genomineerden. Dit stipendium voor jonge, talentvolle 
fotografen ging naar Ola Lanko. 
Sinds 2007 verstrekt het Nederlands Fotomuseum samen met het 
Havenbedrijf Rotterdam en Stichting Kunst in de Openbare Ruimte 
SKOR jaarlijks een opdracht aan een fotograaf, filmmaker of beel-
dend kunstenaar om de aanleg van Maasvlakte 2 vast te leggen. 
Marie-José Jongerius sloot de reeks af met de officiële oplevering 

dienen als bewijsmateriaal voor bestaande, onwenselijke situaties 
en tegelijkertijd mededogen opwekten bij de beschouwer. Daarin 
was hij pionier. De tentoonstelling bestond geheel uit vintage 
afdrukken en gepubliceerd materiaal als boeken, affiches en 
pamfletten uit de collectie van het George Eastman House. De 
kostbare productie kwam dankzij de internationale samenwerking 
tot stand, met een genereuze steun van de Terra Foundation for 
American Art. 

Het Nederlands Fotomuseum zag een mooie aanleiding om de 
tentoonstelling uit te breiden met een selectie uit de fotoserie die 
de Rotterdamse fotograaf Ruud Sies maakt van de bouw van De 
Rotterdam op de Wilhelminapier. Immers, tussen de bouw van 
deze ambitieuze architectuur in een tijd van crisis en die van de 
Empire State Building tachtig jaar geleden is meer dan één parallel 
te trekken. Bovendien laat Sies zich bij het fotograferen inspireren 
door het werk van Hine. Door zijn foto’s aan de tentoonstelling 
toe te voegen, ontstond er een spannend en leerzaam geheel dat 
kon worden versterkt met een bescheiden presentatie van foto’s 
van Cas Oorthuys uit de museumcollectie. Oorthuys legde met zijn 
camera op vergelijkbare wijze arbeiders en bouwvakkers vast in de 
wederopbouwperiode van de jaren vijftig. 

De derde grote tentoonstelling die het museum in 2012 in eigen 
huis organiseerde had een hedendaags karakter en een onderwerp 
dat iedereen aangaat: de schoolklas. De Britse fotograaf Julian 
Germain, die eerder in het Nederlands Fotomuseum exposeerde 
met zijn inmiddels befaamde project For Every Minute You Are 
Angry You Loose Sixty Seconds of Happiness, werkte vijf jaar lang 
over de hele wereld aan een serie opnamen van leerlingen in hun 
klaslokaal. Met een grootformaat camera portretteerde hij tot in de 
kleinste details de meest uiteenlopende klassen in de meest uiteen-
lopende landen, van Groot-Brittannië tot Cuba en van Brazilië tot 
Japan – en Nederland. Daarbij maakte hij in een aantal gevallen 
korte filmpjes waarin de leerlingen, gezeten op hun vaste plaats in 
de klas, een minuut lang stilzwijgend in de camera kijken, waarna 
een blije een aanstekelijke kakofonie ontstaat. Met zijn humane 
en invoelende blik gaf Germain ons een blik in een wereld die wij 
na onze jeugd vrijwel nooit meer betreden. Door bemiddeling van 
het Fotomuseum kon de fotograaf ook op een aantal Rotterdamse 
scholen aan de slag. 

Ik teken met

wit op zwart

AART KLEIN
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Wat meer naast de deur, in LantarenVenster, was het Fotomuseum 
mede-organisator van de bijzondere muzikale productieWrench 
rond het werk van de Canadese fotograaf Edward Burtynsky. 
Van acht componisten werd hierbij live muziek uitgevoerd die 
speciaal was geschreven bij schermvullende projecties van 
diens fotografische werk over onder meer recyclingbedrijven, 
steengroeven, raffinaderijen, scheepssloperijen en de razendsnelle 
industrialisatie in China.  

Last but not least: het jaar 2012 begon spectaculair met de aftrap 
van het ZWART-WIT programma in de vorm van een zaalvullende 
installatie van de beroemde Franse beeldend kunstenaar Christian 
Boltanski. Onder de titel Chance toonde hij een werk dat het jaar 
daarvoor speciaal voor de Biënnale van Venetië was gemaakt: 
een uitgebreide open constructie van steigermateriaal waar-
doorheen een grootformaat filmstrip liep met afbeeldingen van 
babygezichtjes. Met veel kabaal ratelde deze strip in vele bochten 
en lussen door de installatie om eens in de zoveel minuten tot 
stilstand te komen, waarna er één portretje werd geprojecteerd. 
Achter deze installatie hielden twee enorme digitale tellers het 
aantal geboortes en het aantal sterfgevallen per dag in de wereld 
bij. Aanpalend kon de bezoeker een toevalspel met portretfrag-
menten spelen. Boltanski’s thematiek, de dood in relatie tot toeval, 
identiteit en de (symbolische) rol van de fotografische afbeelding 
kwam in dit samenspel op indrukwekkende wijze naar voren. 
Chance was de eerste in een reeks van drie zaalvullende installaties 
die jaarlijks  tijdens het Internationaal Film Festival Rotterdam, Art 
Rotterdam en Object tussen 2012 en 2014 worden georganiseerd. 

van de Tweede Maasvlakte in zicht.
Scheppen en afbreken gaan soms samen. Marjan Teeuwen maakt 
architectonische installaties in afbraakpanden op basis waarvan 
grootformaat autonome fotowerken ontstaan. 
In het voorjaar van 2012 heeft Marjan Teeuwen in vier leegstaande 
Rotterdamse 4-kamerwoningen een grote architectonische 
installatie gerealiseerd. Het Fotomuseum toonde een aantal eerder 
gemaakte werken van Teeuwen, terwijl bezoekers het werk-in-uit-
voering aan de bewuste panden op locatie konden gaan bekijken.

Aan de spreekwoordelijke grote namen was in 2012 geen gebrek. In 
twee kleinere presentaties liet het Fotomuseum historisch zwart-
wit werk zien van William Eggleston en Willem Frederik Hermans. 
Beide kunstenaars hadden een eigenzinnige manier van kijken. 
Before Color omvatte onlangs ontdekte en daardoor zelden eerder 
getoonde 37 zwart-wit foto’s van de beroemde fotograaf William 
Eggleston (1939). Deze presentatie liet zien hoe deze Amerikaanse 
pionier van de artistieke kleurenfotografie al aan het begin van zijn 
carrière in de jaren zestig tot zijn eigen stijl en onderwerpskeuze 
kwam. 
Willem Frederik Hermans (1921-1995) was behalve schrijver ook fo-
tograaf. In de titel van zijn beroemde roman De donkere kamer van 
Damokles (1958) komt zijn belangstelling voor de fotografie explici-
et tot uiting. Het museum was in augustus benaderd door het CPNB 
om fotografie in te zetten tijdens de grote bibliotheekcampagne 
Nederland Leest. De donkere kamer van Hermans was te zien in De 
Donkere Kamer, de permanente tentoonstelling in het Fotomuse-
um, waar ruim 185 jaar Nederlands fotografie wordt verteld aan de 
hand van de rijke collectie.

In het voorjaar van 2012 heeft het Nederlands Fotomuseum op 
uitnodiging van de Biennale internationale de la Photographie et 
des Arts Visuels de Liège (BIP) een tentoonstelling georganiseerd 
over het thema ‘liefde’, onder de titel From Holland with Love. 
Deze tentoonstelling met werk van hedendaagse Nederlandse 
fotografen en beeldend kunstenaars was opgebouwd rond het 
oeuvre van Ed van der Elsken. Martine Stig, Bertien van Manen, A.P 
Komen & Karen Murphy, Useful Photography, Andrea Stultiens, 
Julika Rudelius, Paul Kooiker en Koos Breukel waren alle met werk 
vertegenwoordigd. 

DE DONKERE KAMER © THIJS WOLZAK
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uit een mengeling van eigen objecten en stukken uit museale 
collecties. De stad- en wijkgerichte communicatiecampagne gaf 
brede bekendheid aan Museumstraat. Naast het Nederlands 
Fotomuseum deden mee: Museum Rotterdam, het Maritiem 
Museum Rotterdam, het Chabot Museum en het Nationaal 
Onderwijsmuseum.

Poppy
Op zaterdag 31 maart opende het Nederlands Fotomuseum de 
indrukwekkende installatie Poppy, In het spoor van de Afghaanse 
heroïne van Antoinette de Jong en Robert Knoth. De opening werd 
voorafgegaan door een debat over de Afghaanse papaverteelt en 
haar mondiale maatschappelijke implicaties. De Unie organiseerde 
het debat i.s.m. Paradox en het Nederlands Fotomuseum. 
Aan het debat namen deel: Dick Berlijn, oud Commandant der 
Strijdkrachten, Allard Wagemaker, Luitenant-Kolonel der Mariniers, 
Martin Jelsma, onderzoeker Transnational Institute en de twee 
makers, Antoinette de Jong en Robert Knoth. Moderator van het 
debat was maatschappijhistoricus Zihni Özdil.
Voor het voortgezet en hoger onderwijs is voor Poppy uitgebreid 
lespakket ontwikkeld dat via de website gratis beschikbaar werd 
gesteld aan scholen. Daarnaast werden meet & greets met de 
makers aangeboden, die goed werden bezocht. 

Studiedag rondleiders
Het team van rondleiders werd een studiedag aangeboden. 
‘Kolb-specialist” Els Hoogstraat verzorgde een inspirerend program-
ma rondom de thema’s ‘doelgroepgerichtheid’ en ‘interactiviteit’, 
waarbij verschillende werkvormen werden toegepast en didac-
tische tips werden uitgewisseld. Het doel van deze studiedag was 
om de rondleiders instrumenten aan te reiken waarmee ze hun 
gehoor beter bij het onderwerp kunnen betrekken. 

Bibliotheek en e-learning
De bibliotheek van het Nederlands Fotomuseum behoort op haar 
gebied tot een van de best gesorteerde in Nederland. Hij wordt 
gebruikt door studenten van Kunstacademies, Fotovakscholen en 
universiteiten, door docenten en cursisten van de SKVR|BeeldFab-
riek en door liefhebbers van fotografie en fotoboeken. Daarom is 

Educatie
Samenwerking met SKVR|BeeldFabriek
In 2012 zijn de afdeling Educatie van het museum en de 
SKVR|BeeldFabriek begonnen om hun activiteiten te integreren. 
Daarmee willen we de kwaliteit van fotografie- en media-educatie 
verbeteren en meer leerlingen en volwassenen bereiken. De 
eerste belangrijke stappen zijn gezet: de twee organisaties zijn in 
elkaar geschoven en het aanbod voor het primair, voortgezet en 
middelbaar beroepsonderwijs is geïntegreerd. Het ontwikkelen 
van aanbod dat past in een doorlopende leerlijn media-educatie 
heeft nu prioriteit. Diverse genres in de fotografie, zoals straat-, 
portret- en documentairefotografie en het ontwikkelen van een 
gevoel voor de beeldtaal van de fotografie en andere media zijn 
daarin terugkerende elementen. In het hele aanbod staat centraal 
de combinatie van kijken, luisteren, praten over en zelf creatief 
en actief aan de slag gaan.. Door in één team te werken, werd het 
scholen in 2012 al gemakkelijker gemaakt een op elkaar afgestemd 
programma van museumbezoek en workshops te kiezen, gegeven 
door professionele docenten en met gebruik van goede faciliteiten. 
De vaste opstelling De Donkere Kamer en de collectie van het 
museum zijn en blijven binnen de educatieprojecten een belangrijk 
onderdeel.
Naast de activiteiten voor scholen (o.a. Cultuurtraject) werden in 
2012 tal van andere evenementen georganiseerd, waarvan er hier 
een paar worden genoemd. Voor een overzicht van alle activiteiten 
wordt naar de bijlagen verwezen.

Museumstraat
In april 2012 trokken vijf vooraanstaande musea in bij gewone 
mensen in heel gewone straten ergens in Rotterdam. Deze 
Rotterdammers mochten zich een weekend lang museumdi-
recteur noemen. Hun huis werd met schatten uit verschillende 
museale collecties omgetoverd tot een museum. Bewoners en 
museummedewerkers werkten daarbij eendrachtig samen. 
De eerste editie werd een bruisend evenement. Een museum 
dat met zijn collectie naar de mensen toe komt, bleek een uniek 
concept dat warm werd ontvangen. De ‘museumdirecteuren 
voor een dag’ nodigden familie, vrienden, buren en verenigingen 
uit. Vol trots lieten ze hun tentoonstelling zien, die bestond 
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het zo schrijnend dat de staatssecretaris van Cultuur gemeend 
heeft om de subsidie voor de bibliotheek te schrappen. Na het 
vertrek van de alom gerespecteerde bibliothecaris, Hans Zonne-
vijlle, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, 
heeft het museum noodgedwongen de deuren van de bibliotheek 
moeten sluiten.

Tot die tijd wisten in 2012 ruim 1.100 mensen de weg naar de 
bibliotheek te vinden, waarvan ruim 100 cursisten en docenten 
van De BeeldFabriek. De collectie werd uitgebreid met ruim 1.400 
boeken waarvan er zo’n 500 afkomstig zijn uit de collectie van het 
Wereldmuseum.
Op de website Fotografiebibliotheek.nl heeft de bezoeker toegang 
tot de catalogi van zes vooraanstaande Nederlandse fotografie-in-
stellingen waarin inmiddels bijna 35.000 boeken zijn beschreven. 
Je kunt daar precies vinden welke publicatie zich waar bevindt. 
Deze website werd maar liefst door 200.000 geïnteresseerden 
bezocht. De overige informatieve websites werden door 60.000 
geïnteresseerden gebruikt of bezocht. 

THE FUTURE IS OURS | CLASSROOM PORTRAITS 2004-2012 © JULIAN GERMAIN
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COLLECTIES
Acquisitie
Nieuwe archieven worden altijd aan een onafhankelijke advi-
escommissie voorgelegd om te beoordelen of ze in de collectie 
van het museum en in de Fotocollectie Nederland passen. Leden 
van deze commissie zijn Mattie Boom (conservator fotografie 
Rijksmuseum Amsterdam), Jannes Linders (fotograaf), Anneke van 
Veen (conservator fotografie Stadsarchief Amsterdam) en Hripsimé 
Visser (conservator fotografie Stedelijk Museum Amsterdam). Over 
de verwerving van de archieven van de volgende fotografen werd 
positief geadviseerd: Vincent Mentzel (Hoogkarspel, 28 september 
1945), Pieter Boersma (Amsterdam 7 maart 1945 ), Peter van Bolhuis 
(Enschede 22 mei 1952- Arnhem 14 augustus 2005) en L.P. (Leo) 
Polhuis (1927-1991). De besproken archieven zullen in de nabije 
toekomst worden opgenomen. De verwerving van het archief van 
Willem Suermondt (1885-1952) werd eveneens positief door de 
adviescommissie beoordeeld en meteen in de collectie opgenomen.
De collectie werd aangevuld met enkele belangrijke afdrukken 
van Ata Kandó. Rob Sannes schonk afdrukken van zijn broer 
Sanne Sannes en gaf aanvullende documentatie in beheer. Van M. 
Zandvliet kreeg het museum enkele daguerreotypieën (o.a. van Carl 
Rensing) in bruikleen.

Ieder kwartaal vond een ‘Spreekuur verwerving’ plaats om vragen 
van particulieren over foto’s en fotoconservering te beantwoorden 
en eventuele aanwinsten voor de collectie te beoordelen.

Aankopen
Het aankoopbeleid is vooral gericht op het verwerven van belang- 
rijke (boek)projecten uit de recente geschiedenis van de Neder-
landse fotografie en wordt financieel mogelijk gemaakt door de 
genereuze ondersteuning van de BankGiro Loterij en de Mondriaan 
Stichting. Dankzij deze private en publieke fondsen kon de collectie 
van het Nederlands Fotomuseum en daarmee de Fotocollectie Ned-
erland opnieuw met een aantal mooie aankopen worden uitgebreid. 
Naar aanleiding van de aanvraag voor een bijdrage in 2012 stak het 

KOEN WESSING, DALI, CHINA 1986
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Improvised Explosive Devices die Sorgedrager in 2009 maakte in 
opdracht van het nationaal Monument Kamp Vught, ter gelegen-
heid van het feit dat het zuiden van Nederland 65 jaar eerder werd 
bevrijd. Sorgedrager trekt het onderwerp naar het heden door in 
tien foto’s in beeld te brengen welke rol geïmproviseerde en vaak 
op afstand te bedienen ‘bermbommen’ of ‘Improvised Explosive 
Devices’ in huidige oorlogen zoals die in Afghanistan en Irak spelen.

Collectiebeheer
De workflow voor het beheer van de collectie werd aanzienlijk 
verbeterd door twee geklimatiseerde ruimten (18 graden | 55% 
luchtvochtigheid) opnieuw in te richten. In de ene werd de collectie 
van het Wereldmuseum tijdelijk geplaatst, zonder dat er 24 uur 
acclimatisering nodig was. Het andere depot is vooral bedoeld 
voor nieuwe aanwinsten, die eerst 24 uur bij 18 graden kunnen 
acclimatiseren alvorens ze naar het 13 graden quarantaine depot 
worden verplaatst.
Tot voor kort werd in geval van storingen het klimaat in alle depots 
uitgeschakeld, met soms grote nadelige gevolgen voor de objecten 
vanwege de schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid. 
Door afsluiters in elk afzonderlijk depot te plaatsen is het nu 
mogelijk om bij storingen het klimaat per depot uit te schakelen.

Conservering collecties
Het in het beleidsplan 2009-2012 genoemde Conserveringsplan 
wordt in 2013 afgemaakt.
Dankzij een vrijwilliger kon in de zomer een deel van de glas-
negatieven van het archief van E.M. van Ojen (1886-1964) worden 
gereinigd en omgepakt. Van Ojen werkte onder meer als architec-
tuurfotograaf in opdracht van architecten als Brinkman & Van der 
Vlugt en J.J.P Oud. Een andere vrijwilliger werkte aan de passieve 
conservering van het archief van Robert de Hartogh.
Het archief van Koen Wessing (1942-2011) kwam binnen in open 
ordners en een metalen ladekastje. Om de kunststofnegatieven te 
beschermen tegen verval en beschadiging werden deze geordend, 
omgepakt naar dozen en gescheiden van de contactafdrukken. Op 
deze manier werd het makkelijker om een selectie te maken ten 
behoeve van de digitalisering van 500 negatieven en circa 1900 
contactafdrukken. De digitalisering werd mogelijk gemaakt dankzij 

Mondriaan Fonds de loftrompet over het aankoopbeleid van het 
museum. Het noemde zijn aanpak waardevol, sprak van een voor-
trekkersrol van het museum in de afstemming van het nationale 
collectiebeleid en roemde de specifieke en onderscheidende plaats 
die het museum met zijn aankoopbeleid in het bestel inneemt. 
Het museum is opgetogen over de aankoop van 26 originele 
afdrukken van Ed van der Elsken uit het boek Bagara. Foto’s van 
Equatoriaal Afrika uit 1958. Van der Elsken maakte dit boek kort 
nadat hij met zijn beeldroman Een liefdesgeschiedenis in Saint 
Germain des Prés (1956) internationaal furore had gemaakt. De 
aankoop past bij uitstek in de collectie omdat het museum het 
complete negatieven- en dia-archief van Ed van der Elsken beheert 
en omdat deze nieuwe aanwinst naadloos aansluit bij de onlangs 
verworven fotocollectie van het Wereldmuseum.
Anne Geene studeerde in 2010 af aan AKV|St. Joost met een verras-
sende eindexamenpresentatie over haar perceel op het complex 
van Volkstuinvereniging Eigen Hof te Overschie. Deze presentatie 
werd begeleid door een publicatie onder de titel Perceel nr. 235. 
Encyclopedie van een volkstuin, waarvan bij uitgeverij De Hef 
een inmiddels uitverkochte tweede druk verscheen. Het boek trok 
onmiddellijk de aandacht, getuige een recensie van Hans Aarsman 
en de pagina’s die eraan werden gewijd in het Volkskrant Maga-
zine. Dit aangekochte project sluit prachtig aan bij de omvangrijke 
natuurhistorische negatievencollectie die het museum reeds bezit. 
Carel van Hees’ portret van de Rotterdamse jongerencultuur aan 
het begin van deze eeuw - >Play - is een prachtige aanwinst voor 
de collectie. Niet in het minst omdat een spectaculaire, door de 
stichting Paradox geproduceerde presentatie van dit project in 2001 
te zien was in Las Palmas, het gebouw waarin het Nederlands Fo-
tomuseum in 2007 zijn intrek zou nemen. Deze aankoop kon mede 
worden gedaan door een bijdrage van de G.Ph Verhagen-Stichting. 
Het museum kocht ook twee bijzondere projecten aan van de 
fotograaf Bart Sorgedrager. Hij is een van de eerste Nederlandse 
fotografen die zich - na zijn studie aan de Gerrit Rietveld Academie 
- geheel is gaan richten op zelf geïnitieerde (boek)projecten. In 
1997 deed hij in eigen beheer een opmerkelijke publicatie het licht 
zien in een oplage van 500 exemplaren: Cold War | Civil defense 
in the Netherlands 1949-1989. Deze als leporello ontworpen 
publicatie gaat over de organisatie Bescherming Bevolking (BB) en 
de atoomschuilkelders die na de val van de muur in 1989 werden 
ontmanteld. In aansluiting hierop verwierf het museum de serie 
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de loep’. Haar onderzoek werd in nauwe samenwerking met het 
Nederlands Fotomuseum uitgevoerd. Zij kreeg van het museum de 
opdracht om een richtlijn te schrijven voor het beheer van digitale 
fotoarchieven door fotografen zelf. Het doel van deze richtlijn is 
uniformiteit in werkwijze te bevorderen en verlies van digitale 
beelden en contextuele informatie (meta-data) te voorkomen. 
De richtlijn wordt in 2013 via de website van het museum aan 
fotografen beschikbaar gesteld. De richtlijn maakt deel uit van het 
in 2009-2012 in het beleidsplan geformuleerde doel om archieven 
pro actief te verwerven en gegevens en beelden digitaal duurzaam 
op te slaan.

Verkoop en beeldresearch
Bestellingen
In 2012 werden in ruim 250 bestellingen meer dan 700 foto’s uit 
de collectie gebruikt voor publicaties en tentoonstellingen. In 2011 
waren dat er nog ruim 800, waardoor de omzet het afgelopen jaar 
10% lager was. Er werden in 2012 ook beduidend minder afdrukken 
verkocht dan in 2011. Particulieren kochten 66 barietafdrukken en 
inktjet-prints.
In het Museum Broodhuys aan de Grote Markt in Brussel was vanaf 
april tot en met december 2012 de tentoonstelling Cas Oorthuys, 
Brussel 1946-1956 te zien met 70 afdrukken op barietpapier. Deze 
expositie werd door Museum Broodhuys in nauwe samenwerking 
met het Nederlands Fotomuseum gemaakt. De veiling aan het eind 
van de tentoonstellingsperiode, waar alle afdrukken een nieuwe 
eigenaar kregen, was een groot succes.
Twintig jaar na het overlijden van Peter Martens verschenen, 
vooral door toedoen van een enthousiaste groep liefhebbers en 
fotografen, twee boeken die hij zelf nog had samengesteld: Few 
Loving Voices en American Testimony. Beide werden uitgegeven 
door uitgeverij Post Editions. De begeleidende tentoonstellingen in 
de Dubbelde Palmboom, bij Galerie Cokkie Snoei, CBK Rotterdam, 
Galerie Weesperzijde in Amsterdam en tijdens Breda Photo 
kwamen in nauwe samenwerking met het museum tot stand.
Afgelopen jaar was het 20 jaar geleden dat fotografe Esther Kroon 
overleed. Voor uitgever en liefhebber Willem van Zoetendaal was 
dat een aanleiding om opnieuw in haar archief te duiken en een 
selectie uit haar werk te maken. Deze selectie verscheen in het 

een financiële bijdrage van de Sem Presser Stichting. Een vrijwillig-
er maakte een begin met de registratie van het archief.
Een deel van het oeuvre van Aart Klein werd overgebracht naar het 
museum en samen met de familie Klein werd een begin gemaakt 
met het inventariseren van het materiaal. 

Digitalisering en registratie
Eind 2011 werd door het museum de specificaties aangeleverd 
voor de conversie van de oude database  naar de nieuwe, Memorix 
Maior geheten. Een van de belangrijkste aanpassingen vormde 
de inrichting van een relationele database. De totale conversie 
omvatte 579.937 records en 129.241 beelden uit Memorix plus 
46.839 records en 36.413 beelden van de collectie van het Wereld-
museum uit TMS. In het totaal bestaat de database op dit moment 
uit 624.385 records waarvan 163.168 records met beeld. 
Tot het einde van het jaar werd intensief gewerkt aan het testen 
van data en functionaliteit. Omdat Memorix Maior aanzienlijk 
langzamer werkte dan de oude versie deed leverancier Picturae 
eind 2012 enkele aanpassingen die de snelheid van de database ten 
goede kwamen.
Het Fotomuseum is vertegenwoordigd in de gebruikersvereniging 
van Picturae en neemt deel aan de Werkgroep Memorix Maior. 
Hierin worden verbeteringen aan de programmatuur van Picturae 
voorgesteld. 
Net voor de definitieve conversie werden 8.012 records geïmport-
eerd. Deze betroffen beschrijvingen van de archieven van Ed van 
der Elsken, Esther Kroon, Werner Mantz, Cas Oorthuys en Piet Zwart. 
Het museum werkte het afgelopen jaar samen met een aantal 
fotografen, hun familie of andere betrokkenen aan de ontsluiting 
van hun archieven, zoals Dick Boer (archief Adriaan en Dick 
Boer), Pieter Boersma (eigen archief) en Pieter Vandermeer (eigen 
archief). Filminstituut EYE digitaliseerde in het kader van het 
project Beelden van de Toekomst de portretten die Vandermeer 
sinds de jaren zeventig maakte van gasten van het Internationaal 
Filmfestival Rotterdam. De digitale bestanden werden ook aan het 
museum ter beschikking gesteld.
Door de inzet van de zoons van Nol Binsbergen en hun financiële 
bijdrage kon een representatieve selectie van 151 beelden uit zijn 
werk worden gedigitaliseerd. 
Caroline Grijsen rondde in 2012 haar scriptie af met de titel 
Contextueel licht op digitale fotoarchieven: ‘meta-data onder 
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voorjaar in boekvorm en werd vergezeld door een bescheiden 
presentatie in Foam. De publicatie werd door NRC Lux met een 
afdruk van een foto van Kroon aangeboden. Ook werd door NRC 
Lux een serie prints van 10 verschillende fotografen uit de collectie 
aangeboden onder de titel Met Hollandse Ogen.

De prints worden verstuurd   
samen met het 576 pagina’s  
dikke boek Dutch eyes, Nieuwe 
geschiedenis van de fotografie  
in Nederland.
 
In ‘Met Hollandse ogen’ zijn ook foto’s opgenomen van  
Bob van Dam, Aart Klein, Dolf Kruger, Lucebert, Cas Oorthuys, 
Frits Rotgans, Paul Schuitema, Koen Wessing en Piet Zwart.  
Alle foto’s staan op nrclux.nl/kunst.

Bestellen à 295 euro via de webshop van de krant:  
nrclux.nl/kunst
Bij 2 of meer foto-edities is de prijs 245 euro per stuk.

    1 foto-editie 295 euro
    2 of meer edities 245 euro per stuk

Met Hollandse ogen

De eerste editie is een foto van Ed van der Elsken, in 1955  
gemaakt op de Nieuwendijk in Amsterdam.
 
Fotograaf en filmer Ed van der Elsken (1925-1990) was het  
‘enfant terrible’ van de Nederlandse fotografie. Zijn eerste 
boek, Een liefdesgeschiedenis in Saint Germain des Prés, waarin 
hij jonge bohémiens in de Franse hoofdstad fotografeerde, 
maakte hem op slag wereldberoemd.
 
‘De Nozems’ van Ed van der Elsken verschijnt in een  
genummerde en door het Nederlands Fotomuseum  
geautoriseerde editie van 100 afdrukken op Illford fibre silk 
gold, geprint door Souverein in Weesp. Het papierformaat  
is 30!40 centimeter. 

nrclux.nl/kunst

Samen met het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam 
geeft NRC Handelsblad foto-edities uit van  

tien klassieke fotografen uit het museumarchief.

‘Als één foto de geest van de jaren vijftig  
 uitdrukt dan deze wel.’

Ruud Visschedijk, directeur van het Nederlands Fotomuseum

Tien legenden uit het Nederlands Fotomuseum

Gratis*

Editie 1: Ed van der Elsken ‘De nozems’

*1 exemplaar  
  per bestelling

© Ed van der Elsken / Nederlands Fotomuseum, courtesy Annet Gelink Gallery
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CONSERVERING & 
RESTAURATIE
Verhuizing en ontsluiting fotocollectie Wereldmuseum
Onder leiding van de afdeling conservering werd de 94.208 
objecten omvattende fotocollectie - inclusief alle bijhorende 
documentatie en de vakbibliotheek - van het Wereldmuseum 
naar het Nederlands Fotomuseum verhuisd. Van januari tot en 
met september vonden verschillende kleine transporten plaats 
van de Metaalhof naar de Wilhelminakade. Het projectteam 
was samengesteld uit medewerkers van beide instellingen en 
externe projectmedewerkers. Sommige werkzaamheden, zoals 
het digitaliseren van het fotomateriaal, werden uitbesteed aan 
externe bedrijven. Het project, Naar de Overkant geheten, mag een 
schoolvoorbeeld van collectiemobiliteit worden genoemd, mede 
door de soepele wijze waarop de collectie door het Wereldmuseum 
is overgedragen. De collectie is een enorme aanwinst voor het 
Fotomuseum, heeft betere bewaaromstandigheden gekregen en 
profiteert van de expertise op het gebied van beheer, ontsluiting 
en exploitatie. De gemeente Rotterdam blijft eigenaar, het Wereld- 
museum houdt toegang tot de collectie.

De afdrukken, fotoalbums, negatieven en dia’s uit de collectie van 
het Wereldmuseum, werden opnieuw verpakt. De 46.839 object-
beschrijvingen en de 1.234 namen van de vervaardigers werden 
aangevuld en van The Museum System (TMS) naar Filemaker 
geconverteerd. Vervolgens werden de data opgeschoond en in 
Memorix Maior geïmporteerd. 
Circa 900 topstukken uit de collectie werden uitvoeriger geregistreerd, 
geconserveerd en gedigitaliseerd in hoge resolutie. Daarnaast 
werden 38.766 bestaande lagere resolutiebestanden opgenomen in 
Memorix Maior. 
De voormalige conservator fotografie van het Wereldmuseum, nu in 
dienst van het Fotomuseum, schreef ten behoeve van de website een 
dossier over de achtergronden van de collectie en 10 afzonderlijke 
dossiers over de belangrijkste fotografen uit de collectie van het 
Wereldmuseum. 
Vrijwel alle werkzaamheden konden succesvol binnen een jaar 

SEIBEI KAJIMA, SAMURAI, YOKOHAMA, JAPAN (1895-1913) | COLLECTIE NEDERLANDS FOTOMUSEUM | WERELDMUSEUM



30 31

worden afgerond. De uitvoering van het project werd mogelijk 
gemaakt dankzij een financiële bijdrage van het Mondriaan Fonds.

Conservering & restauratieactiviteiten intern en extern
In 2012 lag het accent van de afdeling op de eigen collectie van het 
museum. De uitgevoerde werkzaamheden zijn terug te vinden in 
het hoofdstuk Collecties. Daarnaast werd nauw samengewerkt met 
de afdeling Presentaties. De restauratoren stellen ten behoeve van 
de gepresenteerde tentoonstellingen conditierapporten op voor 
binnenkomende en uitgaande bruiklenen. Zij controleren trans-
porten, klimaat en presentatietechnieken en waarborgen op deze 
manier een veilige omgeving volgens internationale standaarden.

Evenals in het voorafgaande jaar is het aantal restauratieopdracht-
en voor externe partijen relatief bescheiden gebleven. De inkom-
sten kwamen vooral uit kleinere opdrachten van particulieren 
en uit doorlopende projecten zoals de werkzaamheden aan de 
ambrotypie- en daguerreotypiecollectie van het Iconografisch 
Bureau van de Rijksdienst Kunsthistorische Documentatie in Den 
Haag.

Aan het einde van het jaar werd een veelbelovende nieuwe 
stap gezet door een overeenkomst af te sluiten met de afdeling 
Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Leiden. Een 
restaurator van het Nederlands Fotomuseum gaat in 2013 een dag 
per week werken aan de collectie fotografie, prenten en tekeningen 
van deze instelling. Verder werd een pilot voor Rabo Kunstcollectie 
uitgevoerd. De opdrachtgever was zeer tevreden met de resultaten 
en een vervolgtraject voor 2013 is reeds toegezegd.

Europees fotografisch erfgoed project: daguerreobase
Het FotoMuseum Provincie Antwerpen (FoMu) heeft eind 2012 het 
startschot gegeven voor een nieuw fotografisch erfgoedproject, 
DAGUERREOBASE, dat de steun geniet van de Europese Commissie. 
Het project wordt in nauwe samenwerking met het Nederlands 
Fotomuseum uitgevoerd.

Het ambitieuze doel van het project bestaat erin 25.000 beelden 
van daguerreotypieën uit heel Europa met hun beschrijvingen 
en aanverwante literatuur te verzamelen en samen te brengen in 
één algemene verzameldatabank: de daguerreobase. Een selectie 

van de inhoud wordt zichtbaar op de website www.europeana.eu, 
de portaalsite en digitale bibliotheek van de Europese Unie voor 
Europees cultureel erfgoed.

De daguerreotypie was het allereerste, commercieel succesvolle fo-
tografische procedé (1839-1860). Het is een direct positief gemaakt 
in de camera op een verzilverde koperplaat. De Europese daguerre-
otypie is tamelijk zeldzaam en verzamelingen zijn verspreid over 
verschillende Europese publieke en privécollecties.
Daguerreobase is een bestaande website en databank, gecreëerd 
door het Nederlands Fotomuseum, die voor dit doel vernieuwd 
wordt. Deze vernieuwde ‘daguerreobase’ richt zich niet uitslu-
itend op het verzamelen en bij elkaar brengen van informatie. 
Daguerreobase beoogt deze informatie ook toegankelijk te maken 
voor zowel onderzoekers en professionelen als voor het brede 
publiek via een educatief platform. Privéverzamelaars en publieke 
instellingen worden uitgenodigd hun kostbaarheden te delen in 
een veilige digitale omgeving.

Om dit ambitieuze doel te realiseren werd een consortium 
opgericht van 18 instellingen en privéverzamelaars uit 13 verschil-
lende Europese landen. De samenwerking resulteert uiteindelijk 
in een gebruiksvriendelijke website met een unieke hoeveelheid 
informatie over de Europese daguerreotypie. Het project loopt van
1 november 2012 tot april 2015.
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ALGEMENE ZAKEN
Organisatie
Raad van Toezicht
Het Nederlands Fotomuseum heeft een Raad van Toezicht met 
zes leden en werkt volgens de principes van de Code Cultural 
Governance voor culturele instellingen. Dat betekent dat aan alle 
codevoorschriften wordt voldaan volgens het principe ‘pas toe of 
leg uit’.
De samenstelling van de Raad is in het verslagjaar gewijzigd. Lid 
Arjen Ribbens nam afscheid; Paul Hermanides, Hans Nijenhuis en 
Chris Collet  traden als nieuw lid toe. De Raad kwam vier keer in 
vergadering bijeen.  
Voor het presenteren van de jaarrekening 2011 heeft de nieuwe 
accountant van het museum, BDO, net als afgelopen jaren en in lijn 
met de Code Cultural Governance, een apart gesprek gehad met de 
penningmeester/secretaris van de Raad van Toezicht. 

Organisatie
Het managementteam bestond uit de algemeen directeur en 
de afdelingshoofden. Het team vergadert elke twee weken. De 
afdelingshoofden adviseren de directeur over beslissingen inzake 
beleid, personeelszaken, financiën en alle andere belangrijke 
onderwerpen. Het afgelopen jaar zijn de belangrijkste onderwer-
pen geweest: de ingrijpende bezuinigingen in de cultuursector, het 
meerjaren beleidsplan 2013-2016, de adviezen van de Raden voor 
Cultuur en verschillende toekomstscenario’s. Ook de reorganisatie 
en de plannen voor cultureel ondernemen kwam meermalen ter 
sprake. 
Evenals als in 2010 en 2011is het activiteitenplan 2012 vertaald in 
een Balanced Score Card (BSC) met bijbehorende doelstellingen. 
Het managementteam evalueerde de voortgang daarvan per 
kwartaal. 

Reorganisatie
Afgelopen jaar is een bescheiden reorganisatie uitgevoerd.
De redenen daarvan waren tweeledig:
- Het nieuwe cultuurbeleid stelt andere eisen aan een museum: 

ondernemerschap en verhoging van de eigen inkomsten staan 
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centraal om de teruglopende subsidies te compenseren. De 
organisatie en de medewerkers moeten voor deze nieuwe taken 
goed worden uitgerust. 

- De bestaande organisatie moest nodig worden opgefrist: 
sommige medewerkers hadden een dubbelfuncties, andere 
medewerkers vielen onder verschillende afdelingen waardoor de 
aansturing onhelder was. Door de aangekondigde bezuinigingen 
zouden er ook functies verdwijnen (webredacteur, ICT 
medewerker, senior collecties en onderzoek), zodat sommige 
taken over de resterende medewerkers verdeeld moesten worden.

Het doel van de reorganisatie is om een stabiele en heldere 
kernorganisatie te formeren die past bij het nieuwe cultuurbeleid 
en de financiële kaders en waarmee de kerntaken van het museum 
in stand worden gehouden. Vanuit deze kernorganisatie kan de 
formatie desgewenst uitgebreid worden. Enkele functies zijn 
aangepast, zodat medewerkers flexibeler kunnen worden ingezet. 
De afdelingen Collecties en Conservering & Restauratie zijn 
samengevoegd. Door de afdelingen heen werken twee teams aan 
een opdracht: een programmateam dat de hoofdlijnen uitzet van 
een integraal en samenhangend jaarprogramma en een team 
‘cultureel ondernemen’ dat een bedrijfsplan opstelt, waarin binnen 
de missie activiteiten worden ontwikkeld om de eigen inkomsten 
te vergroten. 
De reorganisatie was aanleiding voor het personeel een nieuwe 
personeelsvertegenwoordiging in het leven te roepen. Deze 
bestond uit Carolien Provaas, Mario van den Winkel en Nicolette 
Dons. Directie en personeelsvertegenwoordiging overlegden het 
afgelopen jaar vier keer.

Wilhelminapier
De Wilhelminapier heeft zijn beloften nog niet ingelost. Het is 
nog niet de internationale hotspot die het beloofde te worden. 
Tegelijkertijd lijkt de gemeente Rotterdam zich steeds meer terug te 
trekken en het initiatief over te laten aan ontwikkelaars, bewoners, 
ondernemers en culturele instellingen. Het Nieuwe Luxor, Lantar-
enVenster, LP2, SKVR|BeeldFabriek zien de noodzaak om samen 
te werken om de pier aantrekkelijker te maken. Zij hebben onder 
leiding van Carol Hol (Concire, ontwikkelaar van gebiedsconcepten) 
gezamenlijk een visie op de Wilhelminapier ontwikkeld, een 
voorstel gemaakt voor een belevingsroute gebaseerd op adequate 

bewegwijzering en zijn bezig andere concrete samenwerking-
sprojecten te realiseren waaronder een Media Maak Festival voor 
jongeren dat in het voorjaar van 2014 van start moet gaan.

Facilitaire Zaken
Beheerstichting Las Palmas Cultuur
De drie culturele instellingen in Las Palmas – SKVR|BeeldFabriek, 
LP2 en het Nederlands Fotomuseum - hebben in 2007 een beheer-
stichting opgericht met het doel om facilitaire- en beheerzaken 
optimaal op elkaar af te stemmen. De samenwerking bestaat uit 
het beheer van het gebouw Las Palmas, het gemeenschappelijke 
gebruik van ruimtes, inkoop van diverse diensten, afstemming van 
tarieven en collectieve bedrijfshulpverlening. Deze afspraken zijn 
vastgelegd in een overeenkomst. Het bestuur van de stichting heeft 
in 2012 elke twee maanden vergaderd. Agendapunten waren onder 
meer huur en servicekosten, de naheffingen op de servicekosten, de 
omzetbelasting, de ICT infrastructuur en de parkeerproblematiek 
op de Wilhelminakade.  

Huisvesting
In september werden de entree, de museumwinkel en de beweg- 
wijzering in het museum aanzienlijk verbeterd. Topontwerper 
Richard Hutten heeft de ruimten overzichtelijker, strakker en 
frisser gemaakt door het gebruik van een zwart-wit streepdessin, 
witte banieren en door hem ontworpen meubilair. Een deel van de 
museumwinkel is door hem ingericht als galerie, waar foto’s uit de 
collectie en speciale edities worden verkocht.

ICT 
In 2012 werd een nieuwe server aangeschaft. Na vijf jaar loopt 
ook de telefooncentrale op zijn laatste benen. In de loop van 2013 
wordt een geheel nieuw draadloos telefoonsysteem aangeschaft. 
Het beheer van het netwerk en de onderhoudscontracten voor de 
software werden door het vertrek van de ICT-medewerker overge-
dragen aan een externe leverancier.
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Kwaliteitszorg
Museana
Het museum doet sinds 2008 mee aan een landelijk benchmark- 
onderzoek van musea, geïnitieerd door de Vereniging Rijksgesub- 
sidieerde Musea (VRM): Museana. In dit onderzoek worden ruim 70 
musea met elkaar vergeleken op een groot aantal kerngegevens, 
zoals bezoekersaantallen, doelgroepen, samenstelling van de 
formatie, eigen inkomsten, sponsoring en marketinguitgaven. Dit 
onderzoek laat goed zien waar het museum staat ten opzichte van 
vergelijkbare musea en biedt mogelijkheden om zaken bij te stellen 
en goed werkende voorbeelden van elkaar over te nemen.

Veiligheidszorg
Het bureau Westhuis Consultancy heeft het afgelopen jaar een uit-
voerige risicoanalyse opgesteld met tal van waardevolle adviezen 
om de veiligheidszorg in het museum te verbeteren. Het rapport 
werd gefinancierd door een bijdrage van het Mondriaan Fonds. In 
2013 gaat het museum op basis van deze bevindingen een Integraal 
Plan Veiligheidszorg opstellen.

Personeel
Mede door de bezuinigingen en de reorganisatie, maar ook door 
natuurlijk verloop is het personeelsbestand in 2012 flink gekromp-
en: van 23,4 fp naar 17,3 fp. De meeste medewerkers vertrokken 
omdat ze een andere baan hadden gevonden, van drie medewerkers 
werd afscheid genomen omdat ze de pensioengerechtigde leeftijd 
hadden bereikt. De noodzakelijke inkrimping van het personeels-
bestand heeft bijna helemaal via natuurlijk verloop plaatsgevonden. 
De formatie is inmiddels zo ingericht dat in 2013 de kerntaken 
(verzamelen en beheren, tentoonstellingen en educatie) goed 
uitgevoerd kunnen worden.
Het museum heeft in het afgelopen jaar tien studenten van 
verschillende opleidingen een stageplaats geboden en waren er 
vier vrijwilligers aan het werk. Ondanks een reorganisatie en het 
teruglopende personeelsbestand liep het ziekteverzuim substan-
tieel terug van 6,1% in 2011 naar 3,4% in 2012.

Marketing en communicatie
De activiteiten op het gebied van marketing en communicatie zijn 
gericht op het verhogen van de bezoekersaantallen, het vergroten 
van de naamsbekendheid en het onder de aandacht brengen van 
tentoonstellingen, educatieve activiteiten, verkoop van foto’s en 
restauratiediensten. 

Strategie
In het najaar van 2012 heeft de afdeling marketing haar strategie 
succesvol aangescherpt. De tentoonstelling van Lewis Hine heeft 
mede daardoor met 28.300 een record aan bezoekers getrokken. 
De strategie is er op gericht het museum landelijk als het grootste 
en enige nationale fotomuseum met een eigen collectie te 
profileren. Met de inzet van buitenreclame op bijvoorbeeld 28m2� 
borden bij The Future is Ours en Lewis Hine treedt het Nederlands 
Fotomuseum groots naar buiten. 

Bezoekers & profiel
Het Nederlands Fotomuseum heeft een uitstekend jaar achter de 
rug. In het gebouw op de Kop van Zuid in Rotterdam ontving het 
museum in 2012 ruim 65.340 bezoekers. De tentoonstellingen op 
locatie: From Holland with Love in Luik, Cas Oorthuys in Brussel en 
Verwoest Huis Bloemhof van Marjan Teeuwen op de Putsebocht in 
Rotterdam zijn door ruim 30.000 bezoekers bezocht. Daarmee heeft 
het museum 95.000 fotografieliefhebbers bereikt. De publiekstrekker 
Lewis Hine | Fotograferen voor verandering zorgde voor ruim een 
kwart van alle bezoekers aan het museum. In het kader van het 
programma ZWART-WIT presenteerde het museum de indrukwek-
kende installatie van de wereldberoemde kunstenaar Christian 
Boltanski. Deze tentoonstelling kreeg lovende recensies in de media 
en vele positieve reacties van bezoekers. Ook tentoonstellingen zoals 
War as Ever, Poppy, William Eggleston en Lunar Landscapes leverden 
een hausse aan publiciteit op. Met de vaste presentatie De Donkere 
Kamer won het museum dit jaar de Gouden Reiger, een prijs die 
jaarlijks wordt uitgereikt aan uitmuntende projecten op het gebied 
van audiovisuele en interactieve doelgroep-communicatie. In samen-
werking met de CPNB is De Donkere Kamer tijdelijk verrijkt met 
foto’s van Willem Frederik Hermans. Deze presentatie werd succesvol 
gelanceerd tijdens de grootse bibliotheekcampagne Nederland Leest.  
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Uit doorlopend onderzoek blijkt dat het Nederlands Fotomuseum 
een relatief jong publiek heeft: 75% is jonger dan 50 jaar. 28% heeft 
een museumkaart. 55% geeft aan zelf te fotograferen. Het museum 
trekt veel nieuwe bezoekers (59%). Ruim 30% komt uit Rotterdam, 
60% uit de rest van het land en 10% uit het buitenland. Van de 
bezoekers geeft 45% aan voor het museum in zijn geheel te komen 
en er gemiddeld anderhalf uur te verblijven.  14% van de bezoekers 
combineert een bezoek aan het museum met een andere activiteit 
op de Wilhelminapier. Gemiddeld krijgt het museum een rapportci-
jfer van 7,6 en 80% zegt het museum te zullen aanraden.
Resultaten van het publieksonderzoek en reacties in het gasten-
boek worden gebruikt voor het bepalen van de marketingstrategie 
en het verbeteren van de dienstverlening aan het publiek. 

Prijsbeleid en gratis woensdag
Het museum hanteert een gevarieerd prijsbeleid om zoveel mo-
gelijk bezoekers de kans te geven het museum te bezoeken. Tijdens 
evenementen, beurzen en openingen van tentoonstellingen is de 
toegang gratis. Ook accepteert het museum alle landelijke en inter-
nationale kortingskaarten. Speciaal voor de fotografieliefhebbers 
is er de jaarkaart van het Nederlands Fotomuseum. De kaart geeft 
gratis toegang tot het museum en korting op activiteiten. Vanaf 
1 september 2012 heeft het museum de toegangsprijs verhoogd 
naar ! 9. Het museum gaat mee met de landelijke prijsverhogingen 
bij musea. De gratis woensdag wordt op 1 januari 2013 afgeschaft. 
Door het teruglopen van de subsidies zijn de inkomsten uit 
entreegelden immers belangrijker dan ooit. Uit onderzoek blijkt dat 
de bezoeker begrip heeft voor de prijsverhoging en het afschaffen 
van de gratis woensdag. 

Website & social media
De verschillende websites van het museum werden druk bezocht 
met ruim 586.000 bezoeken. Naast de museumwebsite (ned-
erlandsfotomuseum.nl) biedt het museum verdieping aan met 
een viertal andere websites: fotografen.nl, fotografiebibliotheek.
nl. fotoleren.nl en daguerreobase.org. Het aantal abonnees op de 
digitale nieuwsbrief steeg naar 6.400. Ook op het gebied van social 
media is het museum zeer actief. Op Facebook wordt de groeiende 
community van fans (100% meer dan in 2011!), waaronder veel 
fotografen, wekelijks getrakteerd op interessante informatie over 
tentoonstellingen, foto’s uit de collectie, nieuwtjes en exclusieve 

acties. Via het eigen YouTube kanaal worden films over fotografie 
en streaming videos van lezingen en symposia verzameld en 
aangeboden. 
Het museum is eveneens wekelijks actief op twitter. In het kader 
van het programma ZWART-WIT is een mash-up site www.
zwartwit.nu gelanceerd die toegang geeft tot diverse social media 
kanalen, zoals Vimeo, Instagram, Twitter, Facebook, Foursquare 
en de blog functie van wordpress alsook Pinterest. De mash-up 
site is een nieuw en experimenteel communicatiemiddel om het 
ZWART-WIT programma onder de aandacht te brengen bij een 
breed publiek. Aan de site zijn interessante bloggers en twitteraars 
gekoppeld om de Pecha Kucha rond ZWART-WIT op gang te 
brengen. Gegevens over de mediarespons en publieksacties zijn te 
vinden in de bijlagen.

Zakelijke activiteiten |
Cultureel ondernemen
Team Cultureel Ondernemen
Het museum heeft dit jaar, zoals hierboven al is aangegeven, een 
team gelanceerd om de inspanningen op het gebied van Cultureel 
Ondernemen te intensiveren. Het team heeft in november 2012 een 
plan opgeleverd waarin de bestaande activiteiten op het gebied 
van cultureel ondernemerschap op elkaar zijn afgestemd, voor-
stellen zijn gedaan het rendement ervan te verbeteren en nieuwe 
activiteiten worden ontwikkeld die voortkomen uit de kerntaken. 
De speerpunten in dit plan zijn het opbouwen van een succesvol 
loyaliteitsprogramma, het onderzoeken en creëren van kansen voor 
de fotoverkoop, het aanscherpen van het winkelbeleid om de beste-
ding per bezoeker te verhogen en het actief werven van nieuwe 
restauratieopdrachten, nationaal en internationaal.

Loyaliteitsprogramma
Op 15 september 2012 is het loyaliteitsprogramma gelanceerd. Hier-
mee is een belangrijke stap gezet om fotografieliefhebbers aan het 
museum te binden en draagvlak te vergroten. Dit programma is op 
drie niveaus ingezet: via sponsoring, ambassadeurs en vrienden. 
Bij de werving van met name de ambassadeurs heeft het museum 
dankbaar gebruik gemaakt van de in 2012 aangenomen geefwet. 

I wanted to 

show the things 

that had to be 

corrected;

I wanted to show 

the things that 

had to be

appreciated.

LEWIS HINE
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Voor het vastleggen van de periodieke gift is het museum een 
samenwerking aangegaan met notariskantoor Frits von Seydlitz in 
Breda. Zij sponsoren onder andere de aktes, geven advies en denken 
actief mee over innovatieve vormen van sponsoring. 

HEMA
De in 2011 tot stand gekomen samenwerking met de HEMA is in 
2012 geïntensiveerd. De samenwerking past in de strategie om 
beelden uit de collectie voor een groot publiek toegankelijk te mak-
en. HEMA en het Nederlands Fotomuseum zijn logische partners: 
beide merken zijn typisch Nederlands, het Fotomuseum staat voor 
de Nederlandse fotografie en HEMA staat bekend om de geboden 
kwaliteit op het gebied van fotografie. Het museum werd voor deze 
samenwerking in 2012 geroemd door minister Bussemaker tijdens 
het congres Cultuur in Beeld. 

Lumick Photo Art
Het Nederlands Fotomuseum is een samenwerking aangegaan met 
Lumick, een bedrijf gespecialiseerd in het combineren van beeld 
en licht. Onder de naam Lumick Photo Art zijn vijftig topstukken 
uit de rijke collectie van het Nederlands Fotomuseum geselecteerd. 
Met de nieuwste technieken op het gebied van led-verlichting 
biedt Lumick topstukken aan van onder andere Cas Oorthuys en 
Aart Klein. Lumick Photo Art is op 15 november 2012 gelanceerd en 
wordt door zowel het bedrijfsleven als particulieren enthousiast 
ontvangen. 

Museum- en webwinkel
De omzet van de museumwinkel (inclusief webwinkel) is het af-
gelopen jaar met 5% gedaald naar ! 170.000. De verkopen bestaan 
voor 80% uit boeken en 20% uit overige artikelen, zoals ansicht-
kaarten, camera’s, gadgets en museumkaarten. Om de omzet te 
verhogen worden minder boeken geïmporteerd van buitenlandse 
uitgeverijen, waarvan het rendement wat lager is dan Nederlandse 
boeken.  
De best verkochte boeken waren de catalogi van de drie grote 
tentoonstellingen te weten de monografie van Lewis Hine van 
samensteller Allison Nordström, Het Nederlandse Fotoboek van 
Frits Gierstberg en Rik Suermondt en Classroom Portraits van 
Julian Germain. © HANS BOL
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BIJLAGEN
Raad van Toezicht
De heer R.J. Vles – voorzitter
De heer B.R.H. Wentrup – secretaris/penningmeester
De heer C. Collet (vanaf 1 september 2012)
De heer P. Hermanides (vanaf 1 april 2012)
Mevrouw K.W. Krijgsman
De heer H. Nijenhuis (vanaf 1 december 2012)
De heer A. Ribbens (tot 1 juni 2012)
Mevrouw E. van Zanten 

Het Nederlands Fotomuseum
bedankt
Adviescommissie collecties
Mattie Boom – conservator fotografie Rijksmuseum
Anneke van Veen – conservator fotografie Stadsarchief Amsterdam
Jannes Linders – fotograaf
Hripsimé Visser – conservator fotografie Stedelijk Museum 
Amsterdam

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

Founders Las Palmas
OVG Projectontwikkeling
Havenbedrijf Rotterdam

Hoofdsponsor
BankGiro Loterij

Fondsen en overige sponsors
AFEW - AIDS Foundation East-West 
Bouwfonds Cultuurfonds

© PIETER VANDERMEER, WIM WENDERS (IFFR 1988) 
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Citroën, Parijs
Creative Partnerships, Arts Council UK
De Jonge Advocaten, Rotterdam 
Erasmusstichting
Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst 
Frits von Seydlitz Notariaat, Breda
G. Ph. Verhagen Stichting
Havenbedrijf Rotterdam
Lecturis
NCDO 
PK Media
Prins Bernhard Cultuurfonds 
SICA, Amsterdam
SNS REAAL Fonds 
Steenbergen Stichting
Stichting Democratie en Media
Stichting Sem Presser Archief 
Stichting ter Bevordering van Volkskracht
Stichting VSBfonds
Terra Foundation for American Art
The British Council  
The Leverhulme Trust

Schenkers
Pieter Boersma (Amsterdam)
Flip Bool (Den Haag)
J.I.B. Boudrez (Oud Beijerland)
Ina en Johan van Bree (Rotterdam)
Louky van den Brink (Den Haag)
Ben Faydherbe en Wout de Vringer (Den Haag)
Albert Geverding (Sintjohannerga)
J.H. Hageman (Zoetermeer)
Hans Kombrink (Rotterdam) 
Janny Mager (Delft)
G.H. de Marez Oyens (Rotterdam)
Hannie Philip-Onderwater (Rotterdam)
Rob Sannes (Zaandam)
Joop Seebus (Dublin, Ierland) 
Aat Verhoog (Voorburg)
G. Visser (Amerongen) 
Bart Voorzanger (Amsterdam)

Ruud de Vos (Maassluis)
Nico en Foekje Waalkes (Enkhuizen)
Irene van Wijk-Vaandrager (Overveen)
Teun Voeten (New York)
M. Wiechers-de Vries (Engelen)

Samenwerkingspartners
Aperture Foundation, New York
Art Gallery of New South Wales, Sydney
Art-Lab, Rotterdam
Art Rotterdam
Atelier de Restauration et de Conservation des Photographies de la 
Ville de Paris
Atlas van Stolk, Rotterdam
Biennale internationale de la Photographie et des Arts Visuels de 
Liège, Luik
Centre national des arts plastiques, Parijs
Coebergh, Communicatie & PR, Amsterdam
Concire, Carol Hol, Rotterdam
David Smeulders, Den Haag
De Unie, Rotterdam
devrijervandongen, Amsterdam
Drukkerij Rodi Media, Noord-Scharwoude
Duncan of Jordanstone College of Art and Design, University of 
Dundee in Schotland
Erasmiaans Gymnasium, Rotterdam
Errata Editions, New York
Eva Albarran & Co, Parijs
Familie Binsbergen
Foam, Amsterdam
Fondation Henri Cartier-Bresson, Parijs
Fotobond, afdeling 12, Rotterdam
Fotobond Eindhoven
Fotografenfederatie, Amsterdam
Fotovaklaboratorium De Verbeelding, Purmerend
Fotomuseum Provincie Antwerpen, Antwerpen
Fundación MAPFRE, Madrid 
George Eastman House International Museum of Photography and 
Film, Rochester (USA)
Havenbedrijf Rotterdam
HEMA, Amsterdam
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Het Nieuwe Luxor, Rotterdam
Hotel New York, Rotterdam
Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis,
Institut Français, Amsterdam en Parijs
International Center for Photography, New York
Jack Lowe, Newcastle Upon Tyne 
JaJo Art, Rotterdam
Joop de Jong, Rotterdam
Joost Grootens, Amsterdam
Kaap Belvedère, Rotterdam
Kummer & Hermann, Utrecht
LantarenVenster, Rotterdam 
Letterkundig Museum, Den Haag
LMC Zuiderpark, Rotterdam
LP2, Rotterdam
Fundación MAPFRE, Madrid
Marion Goodman Gallery, Parijs
Ministerie van OC & W
Mothership, Rotterdam
Musée Carnavalet, Paris
Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam
Museum Rotterdam
NAi Uitgevers, Rotterdam (thans nai010 uitgevers)
Nederlands Consulaat-Generaal, New York
NRC Lux, Rotterdam
Object, Rotterdam
OMA (Office for Metropolitan Architecture), Rotterdam
Openbare Basisschool de Margriet, Rotterdam
Openbare Basisschool Pluspunt, Rotterdam
Paradox, Edam
Peder Lund, Olso
Peter Romkema Lichtontwerp, Amsterdam
Pim Milo, Amsterdam
Phanta Vision, Amsterdam
PK Media, Bergschenhoek
Restaurant Las Palmas, Rotterdam
Rotterdam Festivals
Rotterdam Marketing
Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
SKOR, Amsterdam
SKVR|BeeldFabriek, Rotterdam

Steenbergen Stichting, Den Haag
Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, 
Amsterdam
Studio Beige, Rotterdam 
Swoon, Sign & Visual, Barendrecht
TF Editores, Madrid
Rebecca Berkhout, Jonathan Todd Translations, Gorinchem
Villa Zebra, Rotterdam
Why Not Associates, London
Willem de Kooning Academie, opleiding Docent Beeldende kunst 
en vormgeving
Willem Frederik Hermans Instituut
Willem van Zoetendaal, Amsterdam
Woonstad Rotterdam
Zuiderpark LMC vmbo, Rotterdam
Ontwerpbureau 75B, Rotterdam

Bruikleengevers
Instellingen
Bijzondere Collecties, Universiteitsbibliotheek Leiden
George Eastman House International Museum of Photography and 
Film, Rochester (USA)
Paradox, Edam
Peder Lund, Oslo
Post Editions, Rotterdam
Rijksmuseum, Amsterdam
Stedelijk Museum Amsterdam

Personen
Anneke Hilhorst, Edam
Anouk Kruithof, Berlijn
Bart Sorgedrager, Amsterdam
Cary Markerink, Amsterdam
Cuny Janssen, Amsterdam
Ellie Versluijs en Ari Uyttenbroek, Rotterdam
Flip Bool, Den Haag
Frits Gierstberg, Rotterdam
Hans Gremmen, Amsterdam
Hans van de Meer, Amsterdam
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Henze Boekhout, Haarlem
Irma Boom, Amsterdam
Jacqueline Hassink, New York
Jan Wingender, Leusden
Judith van Eijken, Amsterdam
Machiel Botman, Haarlem
Martijn van de Griendt, Amsterdam 
Paul Bogaers, Tilburg
Paul Kooiker, Amsterdam
Rik Suermondt, Utrecht
Rob Hornstra, Utrecht
Rob Meijer, Utrecht
Roger Willems, Amsterdam
Ruud Sies, Rotterdam
Teun van der Heijden, Amsterdam
Viviane Sassen, Amsterdam
WassinkLundgren, Beijing en Londen

En alle jaarkaarthouders en bezoekers 

van het Nederlands Fotomuseum

TENTOONSTELLINGEN 
IN HUIS
Christian Boltanski | Chance
22.JAN.2012_26.FEB.2012 
Chance werd in 2011 gemaakt voor het Franse paviljoen van 
de Biënnale van Venetië door de wereldberoemde kunstenaar 
Christian Boltanski. Het werk toont Boltanski’s fascinatie voor de 
zwart-wit realiteit van dood en leven. Chance was een indrukwek-
kende zaalvullende installatie die speciaal voor het Nederlands 
Fotomuseum opnieuw werd gerealiseerd. Zij bestond uit verschil-
lende delen: 
The Wheel of Fortune (de grote installatie)
Een lange strook met foto’s van pasgeborenen beweegt met grote 
snelheid door de ruimte. 
Last News from Humans (twee tellers)
Gekleurde cijfers bewegen snel op grote digitale tellers: de groene 
cijfers geven het aantal mensen aan dat in de hele wereld wordt 
geboren; de rode cijfers verwijzen naar het aantal mensen dat 
overlijdt. 
Be New (de game)
Foto’s van gefragmenteerde gezichten van pasgeborenen uit 
Polen en Zwitserland. Wanneer door toeval het complete gezicht 
van één persoon op het scherm verschijnt, klinkt muziek en heeft 
de bezoeker gewonnen. Gedurende de tentoonstelling in het 
Nederlands Fotomuseum kon deze game ook op internet worden 
gespeeld: www.boltanski-Chance.com. Iedereen kon een gokje wa-
gen en een verrassing winnen, die direct door Christian Boltanski 
wordt verstuurd. 

Chance vormde de start van het programma ZWART-WIT. Van 2012 
tot en met 2014 presenteert het Nederlands Fotomuseum drie 
bijzondere installaties en twee grote tentoonstellingen rond dit 
thema. ZWART-WIT is bedacht en uitgewerkt door Anne van der 
Zwaag en mogelijk gemaakt door een genereuze bijdrage van het 
Wertheimer Fonds. 
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Feest van het Fotoboek
10.MRT 2012_20 MEI.2012
Het Nederlands Fotomuseum besteedt met regelmaat veel aandacht 
aan het fotoboek in tentoonstellingen en activiteiten, zoals het 
populaire Weekend van het Fotoboek. De museumbibliotheek heeft 
de meest fraaie en belangrijke fotoboeken. Voor de collectie verwerft 
het Fotomuseum belangrijke boekprojecten van nog werkende 
Nederlandse fotografen. De museumwinkel is de best gesorteerde 
fotoboekenwinkel van het land. Anno 2012 is bij een jonge generatie 
fotografen het ‘oude’ boekmedium bijzonder populair. Zij zien het 
fotoboek als de ideale vorm om hun foto’s in te presenteren en hun 
verhaal mee te vertellen. Dit alles vormde de aanleiding voor het 
Nederlands Fotomuseum om het veelgeprezen Nederlandse fotoboek 
eens flink in het zonnetje te zetten.

Samenstellers Rik Suermondt en Frits Gierstberg namen bijna honderd 
hoogtepunten op uit de rijke geschiedenis van het Nederlandse foto-
boek. Dit was een keuze uit de naar schatting 4 tot 5 duizend fotoboek-
en die sinds 1945 zijn gepubliceerd. Naast de boeken zelf waren er vele 
boekdummies en ontwerpschetsen opgenomen, uit eigen collectie 
dan wel uit privé en andere museale collecties en bibliotheken. De 
belangrijkste boeken konden in de tentoonstelling digitaal worden 
doorgebladerd; alle tentoongestelde boeken, waaronder veel zeldzame 
en kostbare exemplaren, waren in de bibliotheek van het Nederlands 
Fotomuseum ook fysiek te bekijken. Ook waren er op video interviews 
te zien met fotografen en grafisch vormgevers. De tentoonstelling 
kende een indeling met een aantal maatschappelijke thema’s: 
Hollands landschap: Van topografie tot nieuwe natuur: 
Magie van de stad: Van stadspromotie tot grootstedelijke ervaring
Forever young: Van sex, drugs & rock ’n roll tot intiem dagboek
Reislust: Van geëngageerde reportage tot persoonlijk reisverslag
Autonome expressie: Tussen kunst en beeldcultuur Wegen naar 
morgen: Van jubileumboek tot macro-economische analyse

De tentoonstelling Feest van het fotoboek werd vormgegeven door 
het bureau Vrijervandongen. Het naslagwerk dat in samenwerking 
met NAI Uitgevers en Aperture onder de titel Het Nederlandse 
Fotoboek/The Dutch Photobook kon worden uitgebracht, werd bij de 
opening feestelijk gepresenteerd.  

The Future is Ours |  Julian Germain
Klassenportretten. Classroom Portraits 2004-2012
2.JUN.2012_2.SEPT.2012
Het werk van Julian Germain behoort tot de top van de he-
dendaagse Britse documentaire fotografie. Voor zijn serie The 
Future is Ours fotografeerde de Britse fotograaf Julian Germain 
schoolklassen van over de hele wereld. De foto’s vol details 
vertellen het verhaal van de leerlingen, de school en hun leefo-
mgeving. Germain begon met zijn serie in 2004 in Noord-Oost 
Engeland en besloot daarna ook af te reizen naar scholen in Noord 
en Zuid Amerika, Europa en het Midden-Oosten. Bij de foto’s had hij 
uiteenlopende informatie verzameld over de dagelijkse omstan-
digheden waarin de kinderen leven alsmede over bijvoorbeeld hun 
muziekvoorkeuren en gedroomde beroepen. In de tentoonstelling 
werden ongeveer 60 klassenfoto’s op groot formaat getoond uit 
landen als Nederland, Spanje, Duitsland, Hongarije, Groot-Brittan-
nië, Bangladesh, USA, Rusland, Brazilië, Argentinië, Peru, Nigeria, 
Ethiopië, Saudi-Arabië, Bahrein, Quatar, Jemen, Japan en Taiwan. 
Bij de foto’s werden filmpjes getoond die Germain maakte van het 
‘stilzitten’ in de klas. De grafische vormgeving in de tentoonstelling 
werd verzorgd door Why Not Associates. 
In maart 2012 maakte Julian Germain ook klassenportretten op vier 
Rotterdamse scholen (te weten Openbare Basisschool de Margriet, 
Openbare Basisschool Pluspunt, Erasmiaans Gymnasium, LMC 
Zuiderpark). Een selectie uit deze portretten maakte deel uit van 
de tentoonstelling. De Rotterdamse klassenportretten werden 
getoond samen met een groot afgedrukte, meer traditionele 
klassenfoto door Frits J. Rotgans uit de collectie van het Nederlands 
Fotomuseum. Het publiek kon daarnaast hun eigen klassenfoto’s 
van vroeger insturen in het kader van een landelijke klassenfo-
towedstrijd. De uploads waren direct in de tentoonstelling te zien. 
De winnaars kregen een gesigneerde catalogus. 

Prestel Verlag publiceerde een fraai gedrukt full color fotoboek 
getiteld Classroom Portraits 2004-2012 met een ruime selectie klas-
senportretten. Germain maakte voor het Fotomuseum een special 
edition print die in de museumwinkel te koop werd aangeboden. 
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Lewis Hine | Fotograferen
voor verandering
15.SEP.2012_6.JAN.2013 
Het Nederlands Fotomuseum presenteerde dit jaar de eerste 
grote overzichtstentoonstelling in Nederland van de beroemde 
Amerikaanse fotograaf Lewis Hine. Hine was een gepassioneerd 
fotograaf die met zijn foto’s het leven van mensen wilde ver-
beteren. Zijn foto’s van immigranten op Ellis Island, kinderarbeid en 
arbeiders die hoog boven New York aan de Empire State Building 
werkten, behoren tot de fotografische iconen van de 20ste eeuw. 
Lewis Hine  Fotograferen voor verandering was een initiatief van 
het Nederlands Fotomuseum samen met twee andere Europese 
instellingen: Fondation Henri Cartier-Bresson (Parijs) en de 
Fundación MAPFRE (Madrid). Zij kwam tot stand in nauwe samen-
werking met het George Eastman House International Museum of 
Photography and Film en met genereuze steun de Terra Foundation 
for American Art.

Deze tentoonstelling paste goed binnen de ambitie van het 
Fotomuseum om ruim aandacht te besteden aan de canon van de 
internationale documentaire fotografie.  
Lewis Hine. Fotograferen voor verandering was met 170 vintage 
foto’s uit de periode 1903 tot en met 1937 en 42 documenten het 
eerste uitgebreide en goed gedocumenteerde overzicht in Neder-
land en zelfs in Europa. De foto’s werden per thema en onderwerp 
gegroepeerd in afzonderlijke ruimten naar een ontwerp van Mira 
Matic. Iedere bezoekers kreeg een exemplaar (NL/Eng) van de The 
Lewis Hine Observer aangeboden, een krant met informatie en 
handvatten voor een ontdekkingstocht langs de werken. In het 
midden van de expositie konden bezoekers op twee oude typema-
chines een boodschap voor Lewis Hine intikken en deze aan een 
van de wanden ophangen. 
Alison Nordström, conservator van het  George Eastman House, 
stelde de tentoonstelling samen in overleg met Carlos Gollonet 
(Fundación MAPFRE), Agnès Sire (Fondation Henri Cartier-Bresson) 
en Frits Gierstberg (Nederlands Fotomuseum). Het Spaanse TF 
Editores bracht een uitgebreide full color catalogus uit met een 
essay van Nordström en uitgebreide documentatie. 

Aan de hand van twee aanvullingen op de tentoonstelling plaatste 
het Fotomuseum het werk van Hine in een bredere fotohistorische 
en ook hedendaagse context. Dit gebeurde aan de hand van een 
selectie foto’s van de Rotterdamse fotograaf  Ruud Sies en foto’s van 
Cas Oorthuys uit de museumcollectie. 

In 1932 publiceerde Lewis Hine het bekende kinder fotoboek Men at 
Work over de bouw van het Empire State Building. Vanuit de meest 
gewaagde plekken maakte hij de foto’s van het 381 meter hoge 
gebouw en toonde hij de kracht van de mens. De hoge gebouwen 
op de Wilheminapier zijn al jaren beeldbepalend voor de skyline 
van Rotterdam, zoals het Empire State Building dat was voor New 
York rond 1930. In 2013 – 2014 wordt De Rotterdam opgeleverd, 
ontworpen door Rem Koolhaas van architectenbureau OMA (Office 
for Metropolitan Architecture). De Rotterdamse fotograaf Ruud Sies 
volgt al vier jaar lang de totstandkoming van het grootste gebouw 
van Nederland en dan met name het werk van de bouwvakkers. 
Het project Building the Rotterdam – a work in progress by Ruud 
Sies is geïnspireerd op het werk van Lewis Hine en legde in de ten-
toonstelling de verbinding met de Wilhelminapier als historische 
plek. OMA was bereid om daarbij een aantal schaalmodellen van 
De Rotterdam te presenteren. Tot slot plaatste de wederopbouw-
foto’s van Cas Oorthuys het geheel in een historisch-Nederlands 
perspectief en werd duidelijk dat Hine’s beeldtaal op verschillende 
momenten in de fotogeschiedenis herkenbaar terugkeert. 

De tentoonstelling werd geopend door Bram Peper, socioloog en oud- 
burgemeester van Rotterdam. De Hine tentoonstelling was eerder te 
zien in Madrid en Parijs en reist door naar Fotomuseum Winterthur 
en het International Center for Photography ICP in New York.

De Donkere Kamer
JAN.2012_DEC.2012
‘De bezoeker komt in een modern vormgegeven, sfeervolle ruimte. 
De visuele taal is overzichtelijk’, begint het enthousiaste juryrap-
port van De Gouden Reiger die in 2012 aan de semipermanente 
tentoonstelling De Donkere Kamer ten deel viel. ‘... een toegan-
kelijke en inzichtelijke tentoonstelling voor een breed publiek en 
middelbare scholieren.... [met een] opvallend hoge holding power 
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... en compliment voor de makers.’  Het Nederlands Fotomuseum 
en ontwerpbureau Kossmann.dejong zijn blij met deze ‘meer dan 
verdiende’ prijs, die jaarlijks wordt uitgereikt aan uitmuntende 
projecten op gebied van doelgroepcommunicatie met audiovisuele 
en interactieve media. Alle inzendingen worden daarbij beoordeeld 
door een jury van 15 vakmensen uit de communicatiewereld.
De Donkere Kamer blijft ook de komende jaren nog te bezichtigen 
voor het publiek, waarbij enkele thema’s in de loop der tijd zullen 
wisselen zodat er altijd iets nieuws valt te beleven. 

War as Ever!
21.JAN.2012_ 11.MRT.2012
War as Ever! was een vernieuwend tentoonstellingsproject van 
beeldend kunstenaars Tracy Mackenna en Edwin Janssen rondom 
het 17de-eeuwse album Van Kittensteyn uit de collectie van Atlas 
van Stolk in het Museum Rotterdam. Het Van Kittensteyn album 
dateert van 1613 en is een unieke verzameling prenten en tekenin-
gen over de Tachtigjarige Oorlog. Het album is samengesteld door 
Willem Luytsz van Kittensteyn uit Delft en waarschijnlijk het oudst 
nog bestaande album met historische prenten in Nederland. 
Via een speciaal ontwikkeld karakter, gebaseerd op historische 
straatventers, presenteerden de kunstenaars een deel van het 
project in de publieke ruimte van Rotterdam. Deze ‘Peddler’ of 
‘Pedlar’ (Scotland) toonde op diverse locaties in Rotterdam een 
selectie foto’s en tekstposters met het doel discussies te entameren 
rond het kijken naar menselijk lijden en geweld.
Een mini-symposium over de representatie van oorlog werd 
gehouden op 2 maart. Sprekers waren Lina van der Wolde, Geert 
van Kesteren, Frits Gierstberg, Flip Bool, Tracy Mackenna en Edwin 
Janssen. 
In 2013 is een publicatie voorzien in samenwerking Onomatopee en 
het Duncan of Jordanstone College of Art and Design, University of 
Dundee in Schotland, waar Mackenna en Janssen werkzaam zijn. 

Poppy | Robert Knoth en
Antoinette de Jong
31.MRT_10.JUN.2012
Het bijzondere project Poppy omvatte werk dat in de afgelopen 
20 jaar verzameld was door journaliste Antoinette de Jong en 
fotograaf Robert Knoth. Gewapend met camera en pen volgden zij 
de handelsroute van Afghaanse heroïne en brachten zij die op in-
dringende wijze in beeld. Het Nederlands Fotomuseum toonde hun 
verhaal als een meerscherms-installatie met een speelduur van 
ongeveer 30 minuten met fotografie, video, geluid en animaties 
Het fotomateriaal bevatte zowel zwart/wit- als kleurbeelden, klein- 
en grootbeeld, landschappen, portretten, reportagefoto’s en meer 
abstracte beelden naast beschouwende fotografie. 
Knoth & De Jong bezochten op hun reis langs het ‘poppy spoor’ de 
volgende 12 landen: Afghanistan, Tadzjikistan, Kirgizië, Pakistan, 
Rusland, Oekraïne, Albanië, Kosovo, Nederland, Engeland, Dubai 
(VAE) en Somalië. 

Paradox was producent van de complexe installatie. Voor het 
Nederlands Fotomuseum sloten deze presentatie en samenwerk-
ing aan bij de aandacht die het museum systematisch besteed aan 
de vernieuwing en innovatie op het gebied van de documentaire 
fotografie. Bij Ydoc_HatjeCantz Verlag verscheen tegelijkertijd een 
lijvig fotoboek dat inmiddels veel prijzen won. 

In samenwerking met De Unie organiseerde het Nederlands 
Fotomuseum en Paradox op 31 maart en in het kader van Poppy 
het debat De schaduwzijde van globalisering. Sprekers waren Dick 
Berlijn, oud Commandant der Strijdkrachten, Allard Wagemaker, 
Luitenant-Kolonel der Mariniers, Martin Jelsma, onderzoeker 
Transnational Institute en de makers van Poppy Antoinette de Jong 
en Robert Knoth. Moderator van het debat was maatschappijhis-
toricus Zihni Özdil. Gerrit Jan Wolffensperger, vice voorzitter Sem 
Presser Archief, opende de tentoonstelling. 

Poppy kwam tot stand met steun van SNS REAAL Fonds, VSB Fonds, 
Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst, Prins 
Bernhard Cultuurfonds, Stichting Sem Presser Archief , NCDO , 
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AFEW - AIDS Foundation East-West  en de Stichting Democratie en 
Media. 

Before color | William Eggleston
16 JUN.2012_ 26 AUG.2012
De Amerikaanse fotograaf William Eggleston (1939) staat bekend 
als een van de belangrijke wegbereiders van de artistieke 
kleurenfotografie. Samen met onder anderen Joel Meyerowitz en 
Joel Sternfeld wist hij in de jaren zeventig de lange traditie van 
zwart-wit fotografie te doorbreken door in kleur te gaan werken 
en zich daarbij te richten op onderwerpen uit het dagelijkse leven. 
In 1976 wijdde het Museum of Modern Art voor de allereerste keer 
een tentoonstelling aan kleurenfotografie en dat was een soloten-
toonstelling van Eggleston, waarbij het later beroemd geworden en 
invloedrijke boek William Eggleston’s Guide verscheen. Eggleston 
ontdekte de diepe en verzadigde kleuren van de zogenaamde 
dye-transfer afdruktechniek, van oorsprong een commerciële 
toepassing die hij verder perfectioneerde en die zijn internationale 
handelsmerk zou worden. Het was dan ook een verrassing toen 
enkele jaren geleden een doos met zwart-wit foto’s van hem werd 
gevonden in de archieven van de William Eggleston Artistic Trust 
in Memphis. De foto’s werden geëxposeerd in de Cheim & Reed 
gallery in New York en gepubliceerd in het boek Before Color (Steidl, 
2010). 37 foto’s uit deze serie, die goed laat zien hoe Eggleston al 
vroeg zijn stijl en fotografische motieven had gevonden, waren in 
het Nederlands Fotomuseum te zien. De tentoonstelling kwam tot 
stand in samenwerking met galerie Peder Lund in Oslo. 

Verwoest Huis Bloemhof |
Marjan Teeuwen 

26.JUN.2012_16.AUG.2012
In het voorjaar van 2012 heeft beeldend kunstenaar Marjan 
Teeuwen in vier leegstaande 4-kamerwoningen van woning- 
bouwvereniging Woonstad Rotterdam een grote architectonische 
installatie gerealiseerd. Muren, plafonds en vloeren van de 
vier boven en naast elkaar gelegen panden aan de Putsebocht 

heeft zij deels doorbroken, weggehaald of scheef gezet. Met het 
restmateriaal van deze zorgvuldig geplande sloopactie bouwde 
Teeuwen een installatie, die vervolgens ook de setting is van een 
nieuw te maken foto. Het resultaat was een zinderende ruimte die 
onverwachte en spectaculaire doorzichten en een totaal nieuwe 
ervaring van architectuur biedt. Het monnikenwerk dat Teeuwen 
hiervoor verrichte, resulteert uiteindelijk in één groot fotowerk. Het 
Nederlands Fotomuseum liet een aantal eerder gemaakte, vergelijk-
bare werken zien en gaf bezoekers de gelegenheid om de locatie met 
eigen ogen te bezichtigen. 

Dé fotografietalenten van 
2012 | Steenbergen
Stipendium
1.SEPT.2012_28.OKT.2012
Het Steenbergen Stipendium, de belangrijkste prijs voor jonge 
fotografen in Nederland, werd dit jaar voor de vijftiende keer 
uitgereikt aan het fotografietalent van 2012. De jury bezocht 
daartoe de eindexamenpresentaties van de kunstacademies met 
een zelfstandige opleiding fotografie. Het Nederlands Fotomuseum 
toonde de eindexamenpresentaties van de genomineerden. De 
winnaar van dit stipendium voor jonge, talentvolle fotografen 
ontving een bedrag van ! 5.000. De genomineerden voor het 
Steenbergen Stipendium 2012 waren:
Iztok Klancar My Men (Koninklijke Academie van Beeldende 
Kunsten, Den Haag)
Ola Lanko Required Reading (Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam)
Bram van Oosten Nevel 201 en andere werken (Hogeschool voor de 
Kunsten, Utrecht)
Philip Schuette imagetypewriter.com en Lookism (Koninklijke 
Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag)
Dominique Princen Wordt vervolgd (AKV | St.Joost, Breda)
Winnares was Ola Lanko. 
De jury bestond dit jaar uit Sterre Sprengers (voorzitter Steenber-
gen Stipendium, beeldredacteur nrc.next), Colette Olof (tentoon-
stellingsmaker) en Koen Hauser (fotograaf).
Op dinsdag 25 september 2012 werd de winnaar van het Steen-
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bergen Stipendium bekend gemaakt, evenals de winnaar van de 
publieksprijs. De middag voorafgaand aan de uitreiking vond de 
Dag van de Fotografiestudent plaats.

Lunar Landscapes |
Marie-José Jongerius
3.NOV.2012_13.JAN.2013
Sinds 2007 verstrekt het Nederlands Fotomuseum samen met 
het Havenbedrijf Rotterdam en Stichting Kunst in de Openbare 
Ruimte SKOR jaarlijks een opdracht aan een fotograaf, filmmaker 
of beeldend kunstenaar om de aanleg van Maasvlakte 2 vast te 
leggen. Marie-José Jongerius sloot de reeks af met de oplevering 
van de Tweede Maasvlakte in 2013. Dorothée Meijer, Marcel van 
Eeden, Rosa Barba en Erik Wesseloo gingen haar voor en hadden 
eveneens tentoonstellingen in het Nederlands Fotomuseum. De 
film Somnium (2011) die Barba in dit kader maakte, is permanent in 
de Filmlounge van het Fotomuseum op de eerste etage te zien. 
In Lunar Landscapes legde de Nederlandse fotograaf Marie-José 
Jongerius op intrigerende wijze het uitbreidingsproject Maasvlakte 
2 van de haven van Rotterdam vast. Gedurende het afgelopen jaar 
richtte zij haar groot-formaat camera op het nieuwe landschap 
bij nacht. Daaruit ontstonden fotografische beelden met een 
raadselachtige schoonheid. Lunar landscapes gaat in op de relaties 
tussen mens, leefomgeving,  natuur en de houdbaarheid van het 
kunstmatige landschap. 
Bij de tentoonstelling verscheen bij nai010 uitgevers een full color 
fotoboek ontworpen door Hans Gremmen en met een essay van 
Hans den Hartog Jager, die ook het openingswoord deed. 

De donkere kamer van
Hermans | Willem Frederik 
Hermans
9.NOV.2012_13.JAN.2013
Willem Frederik Hermans (1921-1995) was behalve schrijver ook 
fotograaf. In de titel van zijn beroemde roman De donkere kamer 
van Damokles (1958) komt zijn belangstelling voor de fotografie 
expliciet tot uiting. De kleine selectie foto’s die het Nederlands 
Fotomuseum liet zien, begon in de jaren vijftig. Zesentwintig 
foto’s gaven bij elkaar een indruk van Hermans’ fotografische 
ambities, interesses en manier van kijken. De nadruk lag daarbij op 
afbeeldingen met een licht surreële ondertoon, die typerend was 
voor zijn blik en die vaak ook zijn romans kleurt. Vooral eigenaar-
dige voorwerpen en vervreemdende effecten hadden zijn interesse. 
Mensen fotografeerde hij met enige schroom, daar was hij naar 
eigen zeggen meestal te verlegen voor. Hermans liet zich inspire-
ren door onder andere de Franse fotograaf Eugène Atget (1857-1927) 
en Nederlandse fotograaf Emiel van Moerkerken (1916-1995). 

De donkere kamer van Hermans kwam tot stand in samenwerking 
met de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse 
Boek, het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, het 
Letterkundig Museum en het Willem Frederik Hermans instituut. 
Aanleiding vormde de nationale actie Nederland Leest! van het 
CPNB, waarin De donkere kamer van Damocles een centrale rol 
speelde.
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TENTOONSTELLINGEN 
IN HET BUITENLAND
From Holland with Love
10.MRT.2012_6.MEI.2012
Nederland was in 2012 eregastland van de Biennale internationale 
de la Photographie et des Arts Visuels de Liège (BIP) in Luik, dat dit 
jaar als thema koos ‘de liefde in beeld en de liefde voor het beeld’. 
From Holland with Love vond plaats op een van de hoofdlocaties 
van de biënnale: Hangar B9, een oud industrieel gebouw om-
gevormd tot tentoonstellingsruimte op de campus van het Institut 
Supérieur des Arts Saint-Luc (kunstacademie).
Samensteller Frits Gierstberg nam het boek Een Liefdesgeschie-
denis in Saint-Germain-des-Prés uit 1956 van Ed van der Elsken 
(1925-1990) uit de museumcollectie als startpunt. 

De tentoonstelling omvatte een selectie van fotoseries en videoin-
stallaties die aspecten van zijn oeuvre op een hedendaagse manier 
weerspiegelen. Uiteraard spelen de fotografie en de fotograaf zelf 
daarin ook een rol: de foto van de geliefde als gekoesterd object 
of object van de begeerte, de foto als kapstok van de herinnering, 
de trouwfoto als neerslag van die mooiste dag van je leven, de 
fotograaf als verteller van een love story, het spel met waarheid en 
fictie, het voyeurisme en last but not least de liefde voor het beeld. 
Daarmee was From Holland with Love niet alleen een reflectie op 
de liefde, maar ook op het medium fotografie. Martine Stig, Bertien 
van Manen, A.P Komen & Karen Murphy, Useful Photography, 
Andrea Stultiens, Julika Rudelius, Paul Kooiker en Koos Breukel 
waren alle met werk vertegenwoordigd. 

OVERIG
Wrench | Edward Burtynsky
en Hexnut Ensemble
4.NOV.2012
Wrench was een nieuw project van ensemble Hexnut dat muziek 
componeerde bij de foto’s van de wereldberoemde fotograaf Edward 
Burtynsky. De transformatie van de natuur door de industrie vormt 
het hoofdthema van het werk van Burtynsky. Met zijn sprekende 
foto’s van recyclingbedrijven, slakkenhopen, steengroeven, raffi-
naderijen, scheepssloperijen, de industrialisatie van China en de 
oliewinning, documenteert hij het immense ingrijpen in en op de 
aarde door de mens.

Acht componisten kozen ieder een eigen serie foto’s van Burtynsky, 
die zo onderdeel werden van het compositieproces. Voor deze 
bijzondere Nederlandse productie hebben Jan-Bas Bollen, David 
Dramm, Antony Fiumara, Seung-Ah Oh, Steve Ricks, Felipe Waller, 
Mayke Nas en initiatiefnemer Ned McGowan nieuwe stukken 
geschreven voor Hexnut.Wrench werd georganiseerd met en 
uitgevoerd in LantarenVenster.

I report on 

young, rebellious 

scum with plea-

sure … I rejoice 

in everything. 

Love. Courage. 

Beauty. Also 

blood, sweat 

and tears. Keep 

your eyes open.

ED VAN DER ELSKEN
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PUBLICATIES
Het Nederlands Fotomuseum was in 2012 betrokken bij de 
totstandkoming van de volgende publicaties: 

Bij de opening van de tentoonstelling Feest van het fotoboek 
verscheen het thematische naslagwerk Het Nederlandse fotoboek, 
samengesteld en grotendeels geschreven door Frits Gierstberg 
en Rik Suermondt. In deze rijk geïllustreerde publicatie worden 
zo’n 120 fotoboeken uitgebreid beschreven en in de context van 
zowel de Nederlandse fotografie als een aantal maatschappelijke 
ontwikkelingen geplaatst. Het boek werd vormgegeven door 
Joost Grootens en uitgegeven door NAi Uitgevers (thans nai010 
uitgevers). Er verschenen Nederlandse, Engelse en Amerikaanse 
edities (laatstgenoemde bij Aperture in New York). 

Bijna acht jaar fotograferen in klaslokalen over de hele wereld 
kreeg zijn beslag in een fraai gedrukt full colour fotoboek met 
meer dan 80 opnamen, uitgegeven door Prestel Verlag. Classroom 
Portraits 2004-2012 van Julian Germain werd bij de opening van de 
tentoonstelling The Future is Ours gelanceerd. Naast de foto’s bevat 
het door Why Not Associates in Londen vormgegeven boek een 
aantal grafieken en statistieken gebaseerd op de speelse vragen die 
Germain aan een groot aantal leerlingen heeft gesteld over hun 
hobbies en ideeën over de toekomst.  

Lewis Hine. From the collection of the George Eastman House 
International Museum of Photography and Film is de toepasselijke 
titel van de catalogus die verscheen bij de tentoonstelling Lewis 
Hine. Fotograferen voor verandering. Naast een uitgebreid essay 
over Hine van Alison Nordström, curator van het in de titel 
genoemd museum, bevat dit boek reproducties van alle geëxpo-
seerde werken, een chronologie van Hine’s leven, een lijst tentoon-
stellingen en bovenal een facsimile reproductie van Men at Work 
(1932), het enige fotoboek dat Hine tijdens zijn leven maakte. Deze 
catalogus kon worden gemaakt dankzij de samenwerking tussen de 
betrokken instellingen (naast het Nederlands Fotomuseum waren 
dat Fondation Henri Cartier-Bresson (Parijs), Fundación MAPFRE 
(Madrid) en het George Eastman House International Museum of 
Photography and Film (Rochester) en de genereuze steun de Terra 
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Foundation for American Art. De Spaanse uitgever TF Editores 
bracht een Spaanstalige, Franstalige en Engelstalige editie uit die 
inmiddels geheel uitverkocht zijn.

Uitgeverij Diafragma nam dit jaar het initiatief tot het uitgeven 
van een reeks fotoboeken over onbekende en vergeten Rotter-
damse fotografen. Het eerste deel is gewijd aan Cornelis Nieuw-
land, die tussen 1905 en 1930 als schepenfotograaf actief was op 
Katendrecht. Frits Gierstberg schreef een inleiding. 

Sinds enkele jaren werkt de Amerikaanse fotograaf en fotoboek-
kenner Jeffrey Ladd aan een reeks publicaties over belangrijke en 
niet langer verkrijgbare fotoboeken it de 20ste eeuw. Het 13de deel 
van deze Errata Editions werd gewijd aan het boek Sweet Life uit 
1966 van Ed van der Elsken. Net als in de andere delen werd ook 
hier iedere pagina uit het boek nauwkeurig gereproduceerd. Toe-
gevoegd werden een essay van Frits Gierstberg over de ontstaans-
geschiedenis van Sweet Life in de context van het oeuvre van Van 
der Elsken, alsmede een geïllustreerde bibliografie van de fotograaf, 
wiens archief wordt beheerd door het Nederlands Fotomuseum. 

Haar in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam, SKOR en het 
Nederlands Fotomuseum op Maasvlakte 2 gemaakte nachtfoto’s 
publiceerde Marie-José Jongerius in een grootformaat fotoboek, dat 
indrukwekkend werd vormgegeven door Hans Gremmen. Het boek 
verscheen bij nai010 uitgevers met een essay van Hans den Hartog 
Jager en een voorwoord van Frits Gierstberg. Het werd gepresen-
teerd bij de opening van de tentoonstelling Lunar Landscapes 
in het Nederlands Fotomuseum. Dankzij een bijdrage van APM 
Terminals kon het boek in deze vorm worden gerealiseerd. 

EDUCATIE
Rondleidingen
Bij alle tentoonstellingen verzorgde het team van rondleiders 
en andere museummedewerkers rondleidingen op maat voor 
een divers publiek, variërend van onderwijsgroepen, amateurfo-
tografen, kunstclubs, sponsors en algemeen publiek. Voor specifieke 
doelgroepen werden rondleidingen gegeven achter de schermen 
van het museum. Iedere zondag kon het publiek deelnemen aan 
een gratis zondagmiddagrondleiding door de hoofdtentoonstelling. 

Primair onderwijs
Cultuurtraject primair onderwijs
De samenwerking met de SKVR in het Cultuurtraject 2011-2012 
voor groep 5/6 werd succesvol voortgezet. Bijna 600 leerlingen 
bezochten de tentoonstelling De Donkere Kamer onder begeleiding 
van fotografen/docenten en bekeken een selectie van films in de 
tentoonstelling, waarin ze kennis maakten met de ontstaansgeschie-
denis van de fotografie. In de workshops maakten zij fotogrammen 
in de doka’s van de SKVR|BeeldFabriek, een spannende en magische 
ervaring. Doel van dit project is kennis te maken met het medium fo-
tografie door te kijken, luisteren maar vooral ook door zelf te ervaren. 
De fotogrammen mochten de kinderen meenemen naar school. Deze 
succesformule wordt ook in het schooljaar 2012-2013 aangeboden. 

Basisaanbod – workshops, museumles en rondleiding
Het basisaanbod voor primair onderwijs bestond tot en met 
schooljaar 2011-2012 uit de workshop Portretfotografie (groep 5 
t/m 8) en een museumles, De Museumkist (groep 5 t/m 8) over het 
bewaren van foto’s.  Daarnaast werd bij De Donkere Kamer een 
nieuwe kinderrondleiding ontwikkeld voor groep 5 t/m 8. Vanaf 
schooljaar 2012-2013 werd de workshop Portretfotografie uit het 
aanbod gehaald en vervangen door twee andere programma’s; de 
workshop Pinhole fotografie (groep 7 en 8), fotograferen met een 
blikje in combinatie met een bezoek aan De Donkere Kamer en 
werd het programma van Cultuurtraject ook voor andere scholen 
toegankelijk via de workshop Fotogrammen maken. 



66 67

Voortgezet onderwijs en MBO
Cultuurtraject Verbeeld Je – De Donkere Kamer
‘Verbeeld Je’ is een jaarlijks succesvol samenwerkingsproject tus-
sen de SKVR en het Nederlands Fotomuseum in het kader van 
het Cultuurtraject, waarin het leren kijken én leren fotograferen 
centraal staan. Het programma voor leerlingen uit het 1e 
leerjaar van het voortgezet onderwijs startte in de tentoon-
stelling De Donkere Kamer, waar met behulp van opdrachten 
verschillende aspecten van de fotografiegeschiedenis op een 
luchtige manier werden behandeld die later in de workshop 
terug zouden komen. Door het maken van acht verschillende 
foto-opdrachten stelden zij hun eigen boekje samen, verwijzend 
naar de geschiedenis van de fotografie. Het boekje bevatte 
naast de eigen foto’s ook teksten en prikkelende vragen over de 
fotografische geschiedenis. 

Workshops basisaanbod (alle niveaus)
Bestaande workshops als Portretfotografie en Straatfotografie 
werden ook dit jaar weer aangeboden, evenals de workshop Zoom 
in op het verleden (voorheen Geschiedenis van de fotografie). Vanaf 
schooljaar 2012-2013 werd dit aanbod uitgebreid met de vernieuwde 
Workshop Pinhole (1e en 2e leerjaar) en de workshop Maak je eigen 
Fotoboek (leerjaar 1 t/m 3), geïnspireerd op de workshop die ook 
binnen Cultuurtraject wordt aangeboden. 

Specials: Poppy
Bij de tentoonstelling Poppy werden voor de bovenbouw van 
het voortgezet onderwijs en voor het hoger onderwijs twee 
verschillende lesbrieven ontwikkeld die de docent en de leerlingen/
studenten in staat stelden diepgaand kennis te nemen van de 
complexe problematiek die in deze tentoonstelling aan de orde 
werd gesteld en bood met veel achtergrondinformatie, interessante 
links, lessuggesties, opdrachten en handvatten voor discussie.De 
ontwikkelde lesbrieven waren gratis te downloaden via de website 
en zullen ook in de toekomst beschikbaar blijven voor onderwijs-
groepen die de tentoonstelling elders zien. 

In de maand mei ontving het museum een groep van VWO-5 
van het Stedelijk Gymnasium Leiden, die na een inleiding op de 

tentoonstelling en het bekijken van het werk een boeiend gesprek 
aanging met de makers Antoinette de Jong en Robert Knoth onder 
leiding van een van de museumdocenten. De leerlingen waren zo 
enthousiast over deze formule dat ze ons dat naderhand in woord 
en geschrift hebben laten weten. 

Hoger onderwijs en
vakpubliek
Begeleidingstrajecten Pabo Hogeschool Rotterdam
Zowel in het voor- en najaar van 2012 ontvingen we verschillende 
groepen 2e jaars Pabo-studenten van de Hogeschool Rotterdam 
in het kader van de module Kunsteducatie 2, waarbij het gaat 
om kennismaken met verschillende culturele instellingen in 
Rotterdam, studenten hun culturele horizon verbreden en zich 
bewust worden van hun rol als cultuuroverdrager. Voor de 3e jaars 
werd in het najaar een intensiever traject aangeboden binnen de 
module Kunsteducatie 3, waarbij studenten vanuit hun eigen visie 
op kunst (en cultuureducatie) een lessenserie ontwikkelden en een 
essay schreven, die geïnspireerd waren op de collectie of tentoon-
stellingen in het museum en die begeleid werden door zowel de 
eigen docent, een museumdocent en de educatiemedewerker. Per 
traject werden vijf verrassende lessenseries gepresenteerd en van 
feedback voorzien. Eind van het jaar startte een tweede derdejaars- 
traject dat nog doorloopt t/m januari 2013.

Stages 
De afdeling educatie bood in 2012 vier stagiaires de mogelijkheid 
aan ervaring op te doen op verschillende vlakken. Het niveau van 
de stagiaires liep uiteen van  derde jaar MBO directiesecretaresse/
managementassistente, niveau 4. tot  derde jaar Algemene Cultuur- 
wetenschappen aan de Erasmus Universiteit. Zij ondersteunden de 
afdeling bij de organisatie van events en groepsbezoek. 

De Dag van de Fotografiestudent en Steenbergen Stipendium
Dinsdag 25 september 2012 vond de Dag van de Fotografiestudent 
plaats, waar elk jaar gerenommeerde (inter)nationale fotografen 
hun kennis zullen delen met de jonge lichting Nederlandse 
fotografietalenten. Afgelopen jaar bestond de Steenbergen 
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Stipendium 15 jaar de gelegenheid om een aantal oud-winnaars en 
-genomineerden uit te nodigen voor een terugblik. 

Naar aanleiding hiervan vertelde oud winnaars Petra Stavast, 
Yvonne Lacet en Willem Popelier over hun visie op fotografie en 
hoe je jezelf in het veld kan blijven profileren en ontwikkelen. 
De Duitse fotografen Katja Stuke en Oliver Sieber maakten de 
studenten deelgenoot van hun langlopende project Frau Böhm, 
een Foto-Fanzine.

Weekend van het Fotoboek
Sinds een aantal jaar organiseert het museum het Weekend van 
het Fotoboek met telkens nieuwe onderwerpen, invalshoeken én 
een uitgebreide fotoboekenmarkt. Dit jaar was het thema Feest van 
het Fotoboek, fotograaf en vormgever. Aanleiding was de uitgave 
Het Nederlandse fotoboek en de tentoonstelling samengesteld 
door Rik Suermondt en Frits Gierstberg. In de tentoonstelling was 
een eerste selectie gemaakt van de in hun ogen belangrijkste 
Nederlandse fotoboeken. Het maakproces, de samenwerking 
tussen fotograaf en grafisch vormgever én de ontwikkeling van het 
fotoboek sinds 1945 stonden centraal. 

In het kader van bovengenoemde publicatie en tentoonstelling 
bood het museum deze vierde editie van Weekend van het 
Fotoboek een uitgebreid programma van lezingen, interviews, 
discussies en meet&greets met onder meer WassinkLundgren, 
Tamara Berghmans, Kummer&Herrman en Cuny Jansen.

Symposium Fotografie & de stad
Ter gelegenheid van het afscheid van Flip Bool en Hans Zonnevijlle 
organiseerde het Nederlands Fotomuseum op 12 oktober het sym-
posium Fotografie & de stad. Op het symposium stonden uiteen- 
lopende visies op de stad en omgang met historisch beeldmateriaal 
vanuit een historisch perspectief centraal. Sprekers waren: Theo 
Baart, Hans van der Meer, Joachim Smid Dirk van Weelden, Bert 
Hogenkamp en Flip Bool.

Museumgidsenproject met Willem de Kooning Academie
Ieder jaar voorjaar begeleidt het museum studenten van de Willem 
de Kooning Academie (3e jaars docentenopleiding Beeldende Kunst 
en Vormgeving) die deelnemen aan het Museumgidsenproject, 

een stoomcursus “hoe word ik rondleider?”. Deelnemers aan dit 
programma zijn Witte de With - centrum voor hedendaagse kunst, 
TENT, Museum Boijmans van Beuningen en het Nederlands Foto-
museum. Studenten krijgen eerst een introductie in het MUHKA 
in Antwerpen, vervolgens een rondleiding in alle deelnemende 
instellingen en kiezen dan de plek waar ze meer willen leren. Elke 
instelling verzorgt een programma van 3-4 bijeenkomsten waarin 
de educatief medewerkers en/of museumdocenten de studenten 
begeleiden naar het zelfstandig geven van een rondleiding. Dit jaar 
waren zowel de tentoonstelling Feest van het Fotoboek als Poppy 
onderwerp van de rondleidingen. 
De afsluitende opdracht bestond uit het schrijven van een essay.  

Poppy
Bij de tentoonstelling Poppy werden zoals vermeld twee verschil-
lende lesbrieven ontwikkeld (voor het voortgezet en voor het 
hoger onderwijs). Een opvallende groep was die van de Haagse 
Hogeschool, 40 studenten van de opleiding Veiligheidskunde, die 
in het kader van een cursus over globalisering de tentoonstelling 
bezochten na een introductie door een van de gidsen. De docent 
gebruikte de lesbrief om er op de Hogeschool een vervolgles aan te 
besteden (discussie aan de hand van de stellingen). 

Amateurfotografen
Jurering BMK
Het is inmiddels een traditie geworden dat de jurering van de 
kandidaten BMK van de Fotobond plaatsvindt in het Nederlands 
Fotomuseum. BMK staat voor Bonds Meester Klasse en is het 
hoogst haalbare predicaat voor de vrijetijdsfotograaf aangesloten 
bij de Fotobond. ’s Ochtends spreken de juryleden met de kandidat-
en over hun werk, daarna velt de jury over iedere serie haar oordeel. 
’s Middags bespreekt de jury voor een volgepakte zaal in het 
openbaar iedere ingediende serie en maakt de fotografen bekend 
die het predicaat BMK ontvangen.

Our schooldays 

are a collective 

formative 

experience, 

a memory 

matrix allowing 

even complete 

strangers to 

find common 

ground and 

understanding.

JULIAN GERMAIN
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Algemeen publiek en kinderen
Workshopspecial Dag van de Rotterdamse geschiedenis 
Speciaal voor de Maand van de Geschiedenis organiseerde het Ned-
erlands Fotomuseum de workshop straatfotografie. Tijdens deze 
workshop leerden de deelnemers eerst meer over straatfotografie 
en bekende straatfotografen, daarna gingen ze zelf de straat op en 
maakte onder begeleiding van een fotograaf hun eigen straatfoto’s. 
Er was een kinderworkshop en een volwassenenworkshop. Na 
afloop werden de resultaten besproken en was er gelegenheid de 
tentoonstellingen Lewis Hine, fotograferen voor verandering en De 
Donkere Kamer, 185 jaar fotografiegeschiedenis te bezoeken.

Daguerreotypie en andere procedés
Het afgelopen jaar heeft de afdeling Conservering & Restauratie 
diverse activiteiten georganiseerd rondom de daguerreotypie, het 
oudste fotografische procedé. Zo waren er verschillende Portret-
dagen waarop bezoekers een daguerreotypie van zichzelf konden 
laten maken door daguerreotypist Marinus Ortelee. Vanwege het 
tijdrovende procedé konden 4 portretten per dag worden gemaakt.
In juli werd een driedaagse workshop georganiseerd met als doel 
de deelnemers te leren zelf een daguerreotypie te maken. Ook 
over andere fotografische procedés werden workshops gegeven, 
zoals over gomdruk en cyanotypie, kallitypie en nat collodium. Ook 
werden er workshops gegeven over het bewaren van foto familie-
albums en glasnegatieven. 

Gratis rondleidingen op zondagmiddag 
Iedere zondag om 14.00 uur konden bezoekers zich aansluiten bij 
de gratis zondagmiddagrondleiding door de hoofdtentoonstelling 
van dat moment, gegeven door een van de museumdocenten.

Jeugdvakantieland Ahoy
Ook deze zomer stond het Nederlands Fotomuseum samen met 
Museum Boijmans van Beuningen en Villa Zebra weer op Jeug-
dvakantieland in Ahoy. De drie instellingen hebben samen een 
‘Museumplein’ gebouwd in de vorm van een uitgeklapte kubus. 
Het thema dit jaar was Ik & Mijn wereld. Geïnspireerd door een al-
daar bekeken filmpje konden kinderen hun eigen kijkkubus maken 
en meedoen aan het Grote Collectie Rotterdam Memoryspel. 

Museumjeugduniversiteit
Dit jaar nam het museum in het najaar voor het eerst deel aan de 
Museumjeugduniversiteit, een collegereeks voor kinderen tussen 
de 8 en 12 jaar dat gecoördineerd werd door het Rijksmuseum van 
Oudheden in Leiden. 
Samen met de SKVR|BeeldFabriek werd een college voor kinderen 
georganiseerd met bekende fotografen en andere experts uit de 
fotografie. ZWART-WIT intendant Anne van der Zwaag startte de 
serie met een college over hoe kleur en de afwezigheid hiervan 
in fotografie, tekenfilms, kunstwerken en logo’s ons beïnvloeden. 
Fotomicrograaf/kunstenaar Wim van Egmond hield een college 
over het fotograferen van micro-organismen. De kinderen hingen 
aan zijn lippen en mochten zelf proefjes doen. 
De derde aflevering werd verzorgd door het fotografenduo Ellie 
Uyttenbroek en Ari Versluis, die op hun directe Rotterdamse 
manier hun opmerkelijke serie Exactitudes met de kinderen 
bespraken. Vervolgens werden alle 30 kinderen in hun die ochtend 
nadrukkelijk zelf uitgekozen outfits
geportretteerd in een ter plaatse ingerichte fotostudio.
In december sloot Herman Maes (hoofd van de afdeling Conser- 
vering & Restauratie) de reeks af met een college over de werking 
van fotografie. Met proefjes, handschoenen, oude materialen en 
oude camera’s werden de geheimen van schrijven met licht uit de 
doeken gedaan. 
Na ieder college konden kinderen deelnemen aan de Pinhole of 
Fotogrammenworkshops. Begeleiders van de kinderen konden via 
een tv scherm live meegenieten in de foyer van de SKVR|BeeldFab-
riek of volgden een rondleiding in de tentoonstelling Lewis Hine. 

Publieksbegeleiding bij Lewis Hine
Bij Lewis Hine. Fotograferen voor verandering koos de afdeling 
educatie voor een multi-inzetbare publieksbegeleiding. Er werd 
een publiekskrant gemaakt die op zeer toegankelijke wijze 
achtergrondinformatie en opdrachten bood bij de tentoonstelling 
en daarnaast verbinding wist te leggen tussen de plaats van het 
museum (Wilhelminapier, het vertrekpunt voor vele migranten 
richting de VS), de bouw van De Rotterdam op de pier en de 
thema’s in de tentoonstelling (Ellis Island, bouw Empire State 
building). De krant was er voor individuele bezoekers, maar deed 
tevens dienst als (gratis downloadbare) lesbrief voor het voortgezet 
en hoger onderwijs en als kijkwijzer voor individuele leerlingen 
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in de tentoonstelling. De teksten werden geschreven door Peggy 
Verzett, docent en schrijfster.

Meet&Greet met Robert Knoth en Antoinette de Jong
Op drie zondagen tijdens de tentoonstelling Poppy organiseerde 
het museum Meet&Greets met Robert Knoth en Antoinette de 
Jong. Zij gaven een introductie op hun project, vertelden over de 
totstandkoming ervan en er was gelegenheid tot het signeren van 
hun nieuwe boek. 

Museumnacht
Het Nederlands Fotomuseum, de SKVR|BeeldFabriek en LP2 presen-
teerden tijdens de Museumnacht samen een feestelijk programma: 
een ode aan het Nederlandse Fotoboek dat tot in de late uurtjes 
doorging. Primeur was de tentoonstelling Feest van het Fotoboek, 
een overzicht van de beste Nederlandse fotoboeken van 1945 tot nu, 
die deze avond werd geopend. Verder waren er nachtelijke rond- 
leidingen en kon je als bezoeker meespelen in een meeslepende 
beeldroman - een remake van Een liefdesgeschiedenis in Saint 
Germain des Prés van Ed van der Elsken.

Burenavond
Dit jaar was de Burenavond gekoppeld aan de tentoonstelling 
Feest van het Fotoboek. Ruud Visschedijk heette de buren welkom 
waarna fotograaf Rens Horn hen in een presentatie meenam naar 
de wereld van het fotoboek. Hij gaf een schets van de geschiedenis 
van het Nederlandse fotoboek, een introductie op de tentoon-
stelling en sloot af met tips en tricks voor het zelf maken van een 
fotoboek.

COLLECTIES
Totaal aantal objecten in beheer: ca. 4.570.602  
Aantal in 2012 verworven objecten: ca. 140.602 waarvan ca. 94.208 
objecten uit de fotocollectie  van het Wereldmuseum, het archief 
van ABC-Press (ca. 13.000) en het archief Willem van Suermondt 
(ca. 325 objecten).

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

Memorix
Totaal aantal records (beschrijvingen): 624.385
Totaal aantal scans: 163.168
Aantal in 2012 toegevoegde records (beschrijvingen): 53.743
Aantal in 2012 toegevoegde scans: 41.655
Waarvan 46.839 beschrijvingen en 36.413 beelden fotocollectie 
Wereldmuseum. 

FileMaker
Totaal aantal records (beschrijvingen): 35.080
Aantal in 2012 toegevoegde records (beschrijvingen): 1.801



74 75

AANWINSTEN
Het museum ontving in 2012 27 schenkingen en 10 aankopen, 
kreeg 4 collecties of (deel)archieven in beheer, 7 aanvullingen op 
archieven.

Nieuwe collecties of (deel)archieven in beheer
Fotocollectie Wereldmuseum Rotterdam (19e en 20e eeuw)
Archief Willem Suermondt (1885-1952)
Archief ABC-Press (1947)
Archief Pieter Vandermeer (1940)

Aankopen
Platform; Verfotografering naar Michel Houellebecq (2011), 
Loodwicks Press Images / Joep Neefjes (1949)
26 vintage ontwikkelgelatinezilverdrukken uit de serie Bagara 
(1958), Ed van der Elsken (1925-1990)
The Man of the Crowd (2008) en Contemplation (2008), Elisabeth 
Tonnard (1973)
Dummy …     . en Willem (2008), Willem Popelier (1982)
Fotografisch materiaal bij Perceel nr. 235 (2010), Anne Geene (1983)
25 afdrukken Cold War (1997) en Bermbommen of I.E.D.’s (2009), 
Bart Sorgedrager (1959)
Werk van professionele of amateurfotografen, o.a. enkele
daguerreotypieën en autochromes.

DE COLLECTIE VAN 
HET NEDERLANDS
FOTOMUSEUM
Legenda
* door aankoop, bruikleen of schenking verworven aanvullingen 

op reeds aanwezige collecties.
** door aankoop, bruikleen of schenking verworven nieuwe 

collecties. 

Archieven (collecties) in beheer
Freek Aal (1923-2004)
ABC Press (1947) **
Oscar van Alphen (Cees Nieuwenhuizen) (1923-2010)
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 (1906-1986)
Hans de Boer (1927-1989)
Jan den Boestert (1910-1992)
Jo Bokma (1913-2008) 
Charles Breijer (1914-2011)
Norbert Buchsbaum (1925-1998)
Adolphe Burdet (1860-1940)
Bert Buurman (1915-1998)
Paul Citroen (1896-1983) 
Martien Coppens (1908-1986)
Violette Cornelius (1919-1998)
Frans de la Cousine (1945-1998)
Bob van Dam / Combipress (1928-2002)
Ger Dekkers (1929)
A.J.A.A. Dingjan (1893-1966)
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A.J. Dingjan (1927-1985)
Cobie Douma (1914-2001)
Miek Douw (1915-2003)
Adriaan Dronkert (1914-2002)
Bernard Eilers (1878-1951)
Wally Elenbaas (1912-2008)
Ed van der Elsken (1925-1990)
Mattheus Engel (1940)
John Fernhout (1913-1987)
Galerie Fotomania
Foton / Ton den Haan (1937)
Piet Frederiks (1926-2006)
Adriaan Friesendorp (1875-1936)
Cor Geljon (1928-2005)
Chas Gerretsen (1943) *
Cok de Graaff (1904-1988)
Julius Guggenheimer (1885-1943)
Haagsche Fotokring (HFK) (1938-2008) 
Bert Haanstra (1916-1997)
Kees Hana (1910-1975)
J.J. Hansma (1887-1971)
Paul Hartland (1910-1991)
Robert de Hartogh (1942)
Fred Hazelhoff (1925-2002)
W.F. van Heemskerck Düker (1910-1988)
Dop Heijns (1918-1995)
Jacob Heimans (1889-1978)
Fons Hellebrekers (1901-1994)
Dirk de Herder (1914-2003)*
Lex de Herder (1927-2000)
J.J.C. (Jacob) van der Hoeven (1872-1967)
Henk van der Horst (1912-1942)
Bertha van der Horst-Dikker (1907-1991)
Leo Hübscher (1903-1992) 
Menno Huizinga (1907-1947)
Peter Hunter (1913-2006)
Nico Jesse (1911-1976)
Eddy de Jongh (1920-2002) *
Cees N. Jongkind (1924)
Paul Julien (1901-2001)
Jan Kamman (1898-1983)

Ata Kandó (1913) *
Jan Kann (1908-1965)
Hans Katan (1924-2006)
Jan van Keulen (1913-1994)
D. de Kijzer (1849-1930) en J.M.R.A. de Kijzer (1891-1974)
G. Kiljan (1891-1968)
Aart Klein (1909-2001) *
F.P.J. Kooijmans (1907-1997)
Ary W.G. Koppejan (1919)
Boris Kowadlo (1911-1959)
Helena van der Kraan (1940)
Esther Kroon (1966-1992)
Dolf Kruger (1923)
Egbert Kunst (1921-1998)
J.C. Ladiges (1913-1987)
Frits Lamberts (1920-2007)
W.F. Leijns (1884-1966)
Cornelis de Leijser (1889-1962) en Peter de Leijser (1920-2005) 
Koen Lenarts (1926-2009)
Manuel van Loggem (1916-1998) 
Lucebert (1924-1994)
Jan van Maanen (1913-1979)
Willem van Malsen (1893-1985)
J.R. Mandos (1924)
Werner Mantz (1901-1983)
Frits Marmelstein (1870-1957)
Peter Martens (1937-1992)
Wies Meertens (1915-1991)
Victor Meeussen (1911-1986)
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) *
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Cas van Os (1907- ca. 1980)
Leen van Oudgaarden (1904-1960)
Hans Pelgrom (1939-1980)
Nol Pepermans (1920-2007)
Hans Poley (1924-2003)
Bas Roodnat (1930-2004)
Frits J. Rotgans (1912-1978) *
Sanne Sannes (1937-1967) *
Jan Schiet (1921-1964)
Paul Schuitema (1897-1973)
Hans Sibbelee (1915-2003)
Hans Spies (1905-1973)
Alfred van Sprang (1917-1960)
Paul Louis Steenhuizen (1870-1940)
Wim K. Steffen (1907-1998)
Jan Pieter Strijbos (1891-1983)
Willem Suermondt (1885-1952) **
Richard Tepe (1864-1952)
Pieter Gerbrand van Tienhoven (1875-1953)
Ellen Thorbecke (1902-1973)
Maria Toby (1936-1984)
Henk Tromp (1926-2000)
Hugo Tutein Nolthenius (1863-1944)
Jan Rudolph Tutein Nolthenius (1857-1941)
Vandermeer, Pieter (1940) **
Gerda van der Veen (1936-2006)
Louise van der Veen (1909-1997)
Olof Veltman (1925-1978)
Claar Verdenius-Pronk (1915-1996)
Carel de Vogel (1922-2005)
Puck Voûte (1911-2003)
Jan Vrijhof (1907-1986)
Sam Waagenaar (1908-1997)
Hannes Wallrafen (1951)
Fotocollectie Wereldmuseum Rotterdam (19e-20 eeuw) **
Hein Wertheimer (1913-1997)
Koen Wessing (1942-2011) *
Lies Wiegman (1927-2011)
Ed van Wijk (1917-1992)
C.J.W. Wijnaendts (1898-1987)
Meinard Woldringh (1915-1968)

Hans Wolf (1909-1992)
Steef Zoetmulder (1911-2004)
Piet Zwart (1885-1977)

En verder werk van onder anderen: Anonieme Zuid-Afrikaanse 
straatfotografen (amateur en professioneel)
Hans Aarsman (1951)
Theo Baart (1957)
W.J. Beekman (1893-1976)
Wout Berger (1941)
Gré Bergsma (1925)
Koos Breukel (1962)
Carel Blazer (1911-1980)
Henze Boekhout (1947)
Paul Bogaers (1961)
Hans Bol (1957)
Kim Boske (1978)
Familie Le Bret-de Bosson (1900-1950) **
Michal Butink (1975)
Sarah Carlier (1981)
Nicole Carstens (1958-2001)
Jan Dietvorst (1953)
Ad van Denderen (1943)
Adrienne van Eekelen (1963)
Hans Eijkelboom (1949)
Esther Elenbaas-de Hartog (1905-1998)
Wendy Ewald (1951)
J.P. Felix (1917-2007)
Zachary Formwalt (1979)
Anne Geene (1983) *
Kees de Graaff (1950)
Hans Gremmen (1976) **
Arno Hammacher (1927)
Toos Hasekamp (toegeschreven aan, periode 1915)
Risk Hazekamp (1972)
Carel van Hees (1954)
Maria Hille (1827-1893)
Corine Hörmann (1968)
Wil van Iersel (1965) 
Casparinus Jenezon (1872-1950)
Geert van Kesteren (1966) 
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Johan van der Keuken (1938-2001)
Mark Klett (1952)
Gert Jan Kocken (1971)
Michael de Kooter (1979)
Luuk Kramer (1958)
Susanne Kriemann (1972) 
Ine Lamers (1954)
Bertien van Manen (1942)
Masha Matijevic (1981) 
Dorothée Meyer (1973) 
Hans van der Meer (1955)
Joep Neefjes (1949) / Loodwicks Press Images *
Paulien Oltheten (1982)
Willem Popelier (1982) *
Sem Presser (1917-1986)
Carl Rensing (1826 -1898) *
Tony van Renterghem (1919-2009)
Lon Robbé (1946)
Imre Rona (1902-1974)
Frank van der Salm (1964) 
Erich Salomon (1886-1944)
Don Sars (1975)
Joachim Schmid (1955)
Paul Seawright (1965)
Steenbergen Stichting (Marcel Borsten, Linda-Maria Birbeck, Han-
neke Franssen, Hannah Horsch, Mark Vincent Houston, Thijs Koelink, 
Christian van der Kooij, Kim Krijnen, Yvonne Lacet, Raoul de Lange, 
Jaap Scheeren, Thomas Schlijper, Petra Stavast, Andrea Stultiens)
Martine Stig (1972) / Vanessa van Dam (1971)
Andrea Stultiens (1974)
Siebe Swart (1957) 
Michel Szulc-Krzyzanowski (1949)
Rein Jelle Terpstra (1960)
Elisabeth Tonnard (1973) **
Bert Verhoeff (1949) 
Roy Villevoye (1960) 
Simon de Waard (1905-1986)
Cor van Weele (1918-1989)
Hans Werlemann (1948)
Diverse professionele en amateurfotografen *

foto’s uit archief gebruikt voor publicaties, tentoonstellingen
en andere toepassingen
  
type publicatie  aantal  aantal
              opdrachten foto’s

Ansichtkaarten 1 1
AV-producties 1 1
Blow-ups 7 17
Boeken 92 195
Folders 3 5
Internet 5 11
CD’s 1 - 
Kranten 7 15
Televisie 8 10
Tentoonstellingen 22 172
Tijdschriften 38 62

subtotaal 185 493 
     

Aankoop barietafdruk  32
HP print  34
Download thuisprint  44
HEMA canvas   622
NRC Lux editie 2 156
Lumick Photo Art 1 1

subtotaal 3 889  
    
totaal 188 1.382
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BEZOEKERS-
AANTALLEN
Fysiek
Nederlands Fotomuseum 65.340   
Aantal bezoekers tentoonstellingen op locatie 30.000

Online
Nederlands Fotomuseum.nl  327.218 (bezoeken) 
Fotoleren.nl 31.179 
Fotografen.nl 24.531
Daguerreobase.org  4.052   
 
Fotografiebibliotheek.nl  200.000 
Zwartwit.nu   

Totaal bezoeken aan alle sites 586.980
(Totaal aantal bezoeken alle sites 2011) 590.400

Facebook 5.474
Twitter 1.389
Enews 6.500 
YouTube.com/nederlandsfotomuseum 107 abonnees   
  /20.602 weergaven

Opbouw bezoekersaantallen 2010 - 2012

  2010 2011 2012

Totaal 53.033 64.658 65.340

Volbetalend 17 % 14 % 13 %
Gereduceerd 30 % 29 % 22 % 
Entree gratis 12 % 21 % 30 %
Museumkaart 35 % 28 % 27 %
Onderwijs 6 % 8 % 8 %

ENTREE EN GALERIE NAAR EEN ONTWERP VAN RICHARD HUTTEN © MENNO BOUMA
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Bezoekers per tentoonstelling
Christian Boltanski 6.647 (5 weken)

Feest van het fotoboek | 
Het Nederlandse fotoboek sinds 1945 12.060 (10 weken)

Julian Germain | The Future is Ours | 
Classroom Portraits 13.052 (13 weken)

Lewis Hine | Fotograferen voor verandering 28.382 (16 weken)

Bezoekers per tentoonstelling op locatie
From Holland with Love in Luik   4.500
Cas Oorthuys in Brussel    24.000
Marjan Teeuwen | Verwoest huis Bloemhof  1.500

Samenwerking & partners
Het museum werkt nauw samen met commerciële en culturele partners. 
Die samenwerking begint bij onze buren LP2 en SKVR|BeeldFabriek. Met 
combi-tickets, de website inlaspalmas.nl en gezamenlijke evenementen 
zoals Museumnacht, 24 uur Cultuur en het Fotofestival aan de Maas 
wordt het imago van het gebouw versterkt en profiteren we van elkaars 
netwerk. Samen met partners en evenementen op de pier, waaronder 
LantarenVenster, Restaurant Las Palmas, Hotel New York, IFFR en Art
Rotterdam/OBJECT, Hier op de Pier biedt het museum arran- gementen 
en combi-tickets aan. De burenavond werd mogelijk gemaakt dankzij de 
BankGiroLoterij en de Museumvereniging. Andere belangrijke partners 
in Rotterdam op het gebied van publieksbenadering zijn Rotterdam 
Marketing, Rotterdam Festivals, het Uitburo, Vereniging Musea Rotter-
dam, Rotterdampas, het Havenbedrijf, City Media, Rotterdamse Dag van 
de Geschiedenis. Met Museum Boijmans van Beuningen en Villa Zebra 
was het Fotomuseum aanwezig op Jeugdvakantieland in Ahoy. Landelijk 
zijn de CPNB, stichting Paradox, Museum- vereniging, BankGiroLoterij, 
HEMA, AVRO, Bongo, Holland Pass, Cultuurkaart/CJP, PhotoQ, het 
tijdschrift Fotografie belangrijke partners.

Publieksacties bood het museum aan met lezers, bezoekers en medew-
erkers van o.a.: ABN|AMRO, NRC Handelsblad, CPNB, Letterkundig 
Museum en het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis in 
Den Haag, Waterbus, Nouveau, Fotomuseum Antwerpen, AFFR, Dag 
van de Dialoog, Erasmus Cultuur, Gemeente Rotterdam, Kunstbeurs, 

Rotterdamse Dag van de Geschiedenis, P/f magazine, Focus, Inbeeld, 
Splashtours en Blurb.

Media & adverteren
In de media heeft het museum het in 2012 zeer goed gedaan. Diverse 
mediacampagnes werden opgezet bij tentoonstellingen: direct mail, 
televisie, radio, adverteren, buitenreclame en online. Met een proactieve 
persbenadering is het genereren van zoveel mogelijke aandacht in de 
media ruimschoots bereikt met 785 redactionele artikelen in de traditio-
nele media met een geschatte mediawaarde van ruim 4 miljoen euro. 
Elke week zijn er berichten geplaatst in regionale en landelijke bladen 
over het Nederlands Fotomuseum en de tentoonstellingen. Ook de 
glossys en magazines zoals Voque, Marie-Claire, JAN, Margriet, Libelle, 
Esta, Linda, Eigen Huis & Interieur, Nouveau, p/f Magazine, Focus, 
Inbeeld volgen het museum met veel belangstelling. Aankondigingen 
en beeldmateriaal van de tentoonstellingen werden in 2012 veelvuldig 
geplaatst. 
De tentoonstelling Poppy was zeer spraakmakend en bereikte 
programma’s zoals Paul & Witteman. De uitzending werd bekeken 
door 1,9 miljoen kijkers. Bij de tentoonstelling The Future is Ours heeft 
het NOS Jeugdjournaal een bijzondere opname gemaakt, waarbij 300 
leerlingen aanwezig waren. De uitzending werd bekeken door ruim 
300.000 kijkers. De publiekstrekker Lewis Hine heeft een record aan 
free publicity behaald met een mediawaarde van ! 600.000 voor 
alleen de gedrukte media. De tentoonstelling werd onder andere 
bezocht door Max Westerman en Agnes Jongerius voor een aflevering 
van het televisieprogramma Museumgasten dat uitgezonden werd 
bij AVRO Kunstuur (250.000 kijkers). Bij omroep MAX waren hoofd 
tentoonstellingen Frits Gierstberg en fotograaf Ruud Sies in de 
uitzending. Verder was het museum bij elke tentoonstelling te zien en 
te horen op radio en televisie. Maandelijks besteedde RTV Rijnmond 
aandacht aan de activiteiten en tentoonstellingen. En besteedden 
o.a. RTL4 Koffietijd, Radio 1 (De Avonden Vrijdagmiddag Life), Opium, 
Radio Max, Funx fm, Wereldomroep en AVRO (R.E.L) aandacht aan 
het museum. In de geschreven media ontving het museum over het 
algemeen lovende recensies in de grote landelijke dagbladen, opinieb-
laden, gratis dagbladen en regionale huis-aan-huis bladen. Tot slot telt 
het museum jaarlijks honderden vermeldingen op diverse websites 
en blogs van journalisten en wordt er veel getwitterd. De publiciteit 
via digitale media heeft inmiddels bijna net zo’n groot bereik als de 
publiciteit via de traditionele media.
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PERSONEEL
Vaste medewerkers
In en uit dienst
Directie
Ruud Visschedijk, Directeur (38u)

Algemene Zaken
Gerda Mulder, Hoofd Algemene Zaken (38u)

Max Claase, Facilitair beheerder (38u) 
Rosa Hessels-Mora, Baliemedewerker (20u)
Aukje van Hooijdonk, Marketing (30,4u) tot 30-11-2012
Joke Kerkhoven, Administrateur (24u) tot 26-06-2012
Mary Moore, Baliemedewerker (28u)
Chris Stahl, Baliemedewerker (28u)
Nina Valkhoff, Baliemedewerker (8u)
Bob Verbruggen, Baliemedewerker (8u)

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

Piet Burggraaf, Assistent-bibliothecaris (36u) tot 30-10-2012
Nicolette Dons, Educatief medewerker (30,4u)
Sjef van Duin, Rondleider (3u) tot 30-04-2012 
Kim Fransen, Educatief medewerker (30,4u)
Frits Gierstberg, Curator/Hoofd Tentoonstellingen (38u)
Cathelijne Hoorn, webredacteur (30,4u) tot 15-03-2012
Claudia Küssel, Projectleider Tentoonstellingen (32u)  tot 30-08-2012
Mira Matiç Projectleider Tentoonstellingen (32u)
Hans Zonnevijlle, Bibliothecaris (38u) tot 15-05-2012

Collecties
Martijn van den Broek, Hoofd Collecties (38u) 
Flip Bool, Senior Onderzoek en Collecties (38u) tot 10-09-2012
Anneke Groeneveld, Conservator (28,8u)
Loes van Harrevelt, Conservator (32u)
Carolien Provaas, Medewerker Beeldresearch (38u)

WILLIAM EGGLESTON, UNTITLED, PRIVATE COLLECTION, OSLO. COURTESY PEDER LUND. 1960.
EGGLESTON ARTISTIC TRUST, PHOTO COURTESY CHEIM & READ, NEW YORK
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Eelco Loode, Beheerder Digitale Collectie (24u)
Stefanie de Vries, Registrator (20u)
Mario van de Winkel, Registrator (22,8u)

Conservering & Restauratie
Herman Maes, Hoofdrestaurator (38u)
Katrin Pietsch, Restaurator (30,4u) tot 30-10-2012
Henriette Verdonk, Assistent Restaurator (30,4u)

Tijdelijke medewerkers
Algemene Zaken
Lobke Broos, Marketing en Communicatie ( 30,4) vanaf 01-05-2012
Anke Schrage, Financieel medewerker (16u) tot 31-01-2012
Marieke van de Zandschulp (30,4 u)
Administrateur  vanaf 01-05-2012

Presentaties
Lotte Hemme, Projectmedewerker Educatie (7,6) tot 31-03-2012
Tanja Perisic, Medewerker Tentoonstellingen (30,4u) tot 17-10-2012
Mandy Prins, Projectleider Tentoonstellingen  (30,4u) tot 21-09-2012
Marjolijn Storm, Medewerker Presentaties vanaf 01-11-2012 
 
Collecties 
Annette Behrens, Depotbeheerder (15,2u) tot 30-04-2012
Ezra ten Bruin, Depotbeheerder (30,4u) tot 09-09-2012
Sander Erkens, Registrator (22,8u)  tot 31-08-2012
Projectmedewerker Verhuizing Wereldmuseum                                                                                                                                  
Sofie Laier Henriksen, Registrator (28u) tot 09-04-2012
Projectmedewerker Verhuizing Wereldmuseum tot 01-10-2012 

Conservering 
Hadassa Koning, Restaurator (15,2u) tot 17-05-2012
Katrin Pietsch, Restaurator (30,4)                                             vanaf 01-11-2012

Freelancers
Algemene Zaken
Mark van Etten, Grafisch ontwerper
Carina Hesper, Baliemedewerker
Charlotte Kan, Baliemedewerker
Kirsten Spuijbroek, Baliemedewerker
Barbara Gen, Illybar medewerker
Patricia Souza, Illybar medewerker
Marjan Laaper, Zaalwacht/gastvrouw 
Femke van Heugten, Zaalwacht/gastvrouw 

Presentaties
Jan Adriaans, Fotograaf
Margot Annuschek, Rondleider
Naomi Boas, Rondleider
Mia van der Burg, Op-en afbouwmedewerker 
Sjef van Duin, Medewerker Bibliotheek
Rop de Graaf, Op-en afbouwmedewerker
Stefan Gross, Op-en afbouwmedewerker
Pim van Halem, Op-en afbouwmedewerker
Femke van Heugten, Rondleider
Rens Horn, Rondleider
Ellen Houtman, Rondleider
Job Janssen, Fotograaf
Sigmund de Jong, Op-en afbouwmedewerker
Celine van Kleef, Project Zwart-Wit 
Jos van der Meulen, Op-en afbouwmedewerker
Jan Neggers, Op-en afbouwmedewerker
Ron Nout, Op-en afbouwmedewerker
Boudewijn Ridder, Ontwikkelaar Website 
Arnold Schalks, Op- en afbouwmedewerker
Erik Schilt, Rondleider 
Eddy Seesing, Rondleider
Annelies Sinke, Projectleider Zwart-Wit 
T.L. Chan (Hoo Man), Rondleider  
Marian Vermeeren, Rondleider
Jantine Wervers, Publieksactiviteiten Educatie
Anne van der Zwaag, Intendant Zwart-Wit 
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Collecties
Annette Behrens, Depotbeheerder
Hans Bol, Fotograaf
Rixt Bosma, Projectmedewerker Verhuizing Wereldmuseum 
Kirsten Spuijbroek, Projectmedewerker Verhuizing Wereldmuseum 
Rosalie van Egmond, Projectmedewerker Verhuizing Wereldmuseum

Vrijwilligers
Presentaties
Maarten Briels, Bibliotheek (tot 1-7-2013)
Mayumi Kumaga, Bibliotheek
Cobie Nieuwkamp, Educatie 
Marjolijn Storm, Tentoonstellingen, Project Reclamefotografie  
Roxanne van Kooten, Tentoonstellingen,  Project Zwart Wit 

Collecties
Stefan Lalleman, Project Archief Robert de Hartogh
Vai van de Heiligenberg, Project Archief E.M. van Ojen
Maarten Briels (vanaf 1-7-2013) Registratie Archief Koen Wessing

Stagiaires
Tot en met januari 2012
Bart van der Meer, PR en Marketing, HBO Communicatie, 
HBO Hogeschool Rotterdam 
Suzanne van der Nat, Educatie, MBO Secretaresse opleiding, 
Albeda College, Rotterdam 
Jantine Wervers, Educatie, HBO Docentenopleiding,
Willem de Kooning Academie Rotterdam

Februari tot en met juni 2012 
Sanne van Ommen, Algemene Zaken/Facilitair Beheer, MBO 
Facilitaire Dienstverlening, Albeda College, Rotterdam 
Roxanne van Kooten, Tentoonstellingen, WO Master Museum-
studies, Universiteit van Amsterdam 
Gidn Hendrikse, Algemene Zaken/Marketing, HBO Communicatie  
Hogeschool Rotterdam 
Jordi Visser, Educatie, MBO Administratie, Albeda College Rotterdam

Raquel Temo, Educatie, MBO Administratie,
ROC Zadkine Rotterdam
Christel Meijer, Educatie, WO Algemene Cultuurwetenschappen, 
Erasmus Universiteit Rotterdam 
Anne Kerkhofs, Conservering, HBO Audiovisuele en Beeldende 
Kunst, Artesis Hogeschool Antwerpen

September 2012 tot en met januari 2013
Remy Vermaas, Algemene Zaken/Facilitair Beheer, MBO Facilitaire 
Dienstverlening, Albeda College Rotterdam 
Nino Pouwels, MBO Facilitaire Dienstverlening,
Albeda College Rotterdam
Coby Nieuwkamp, Educatie, HBO Docentenopleiding,
Willem de Koning Rotterdam

Nevenfuncties
Ruud Visschedijk, directeur
Voorzitter Commissie Film Raad voor Cultuur
Voorzitter jury Zilveren Camera
Voorzitter stichting Cinema Zuid
Voorzitter stichting Fotoweek
Bestuurslid Stichting PhotoQ
Bestuurslid Stichting Cinema Delicatessen
Bestuurslid Stichting Impakt
Bestuurslid Stichting Image Festival
Raad van Advies Rotterdams Uitburo
Werkveldcommissie Fotovakschool
Werkveldcommissie AKV/St. Joost Fotografie

Flip Bool, Senior Onderzoek & Collecties
Lector fotografie AKV|St. Joost, Avans Hogeschool
Lid Commissie Wet Behoud Cultuurbezit van de Raad voor Cultuur
Voorzitter bestuur Stichting Hollands Negatief
Lid bestuur Stichting Uitgeverij Duo/Duo
Voorzitter Stichting Fotobeheer Stichting Hannes Wallrafen

Frits Gierstberg,Curator en hoofd Tentoonstellingen
Lid Wetenschappelijke Commissie, FotoMuseum Antwerpen 
Lid redactieraad Photography & Culture (Berg)
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Lid Commissie Beeldende Kunst Prins Bernhard Cultuurfonds 
Lid Klankbordgroep Intendant documentaire fotografie, Fonds BKVB
Nominator Albert Renger-Patzsch Award
Nominator Deutsche Börse Photography Prize
Advisory Board, Lieven Geveart Center for Photographic Studies, Leuven
Advisory Board, Brighton Photo Biennale 
Bestuurslid Stichting Travelling Light
Bestuurslid Stichting Shoot-n-Share
Bestuurslid en penningmeester Stichting Kunstpublicaties Rotterdam 
Visiting tutor, Piet Zwart Institute
Lid selectiecommissie De Grote Rotterdamse Kunstkalender 2013 
Nominator Pic-Sea Prize Knokke-Heist
Jurylid Terra Foundation for American Art Summer Residencies 
Programme

Martijn van den Broek, hoofd Collecties
Bestuurslid Stichting Peter Martens
Bestuurslid en secretaris Gebruikersvereniging Picturae

Loes van Harrevelt, conservator
Bestuurslid en penningmeester Nederlands Fotogenootschap
(tot en met mei 2012)

Carolien Provaas, medewerker beeldresearch en fotoverkoop
Lid van initiatiefgroep voor de publicatie van de dummy’s van Peter 
Martens: A few loving voices en American Testimony

Publicaties
Flip Bool, Senior Onderzoek en Collecties
‘Harold’s Pencil of Nature’; in: Harold Strak – Arthropoda, Van 
Zoetendaal|Publishers, Amsterdam 2011
‘de ramp, 1953‘; ‘- en Willem. Documentatie van een jeugd, 2010 
Willem Popelier’; ‘Mensenstroom. Herinneringen aan de kern- 
energiecentrale Dodewaard 1969-1997, 1997 Bart Sorgedrager’; 
Bagara. Foto’s uit Equatoriaal Afrika, 1958 Ed van der Elsken’; ‘Chili 
september 1973, 1973 Koen Wessing’; ‘Blauwe maandag. Omdat 
mijn huis daar stond 24 maart 1975. Een verslag in fotoos van de 
gebeurtenissen die dag in de Amsterdamse Nieuwmarktbuurt, 
1975’; ‘Kerven, 2000 Roy Villevoye’; ‘Any Resemblance to Existing 

Persons is Purely Coincidental. Stories of Mr. Wood – Bombay – Los 
Angeles. 2006 Martine Stig’; ‘Portraits & Cameras 1949-2009, 
2009 Hans Eijkelboom’; in: Frits Gierstberg, Rik Suermondt (red.), 
Het Nederlandse fotoboek. Een thematische selectie, na 1945, NAi 
Uitgevers, Rotterdam 2012, p. 21, 73, 102-103, 118-119, 124-125, 175, 206, 
211, 220  
‘Rezension. Eva Besnyö – Fotografin in der Diaspora’; in: Rundbrief 
Fotografie, 19 (2012) 3, p. 32-34
‘Ed van der Elsken en Frans Equatoriaal Afrika’; in: Boekenpost, 20 
(maart/april 2012) 118, p. 20-22
‘Een “geheimtip” voor iedere fotoliefhebber: het Institute for Concrete 
Matter in Haarlem’; in: 20 (november/december 2012) 122, p. 9-11

Frits Gierstberg, Curator en hoofd Tentoonstellingen
‘De unieke haven- en schepenfotografie van Cornelis Nieuwland 
(1882-1967)’ in Joop de Jong, Cornelis Nieuwland. Haven- en 
schepenfotografie 1905-1930, Rotterdam (Uitgeverij Diafragma) 
2012, pp. 7-13
‘Sweet Life in a Crazy World’, in: Jeffrey Ladd, Ed Grazda, Sweet Life 
Ed van der Elsken, New York (Errata Editions) 2012, np. 
Frits Gierstberg, Rik Suermondt, Het Nederlandse Fotoboek, 
Rotterdam (NAi Uitgevers) 2012
Frits Gierstberg, Rik Suermondt, The Dutch Photobook, New York 
(Aperture Foundation) 2012 
‘Lunar Landscapes’, in: Marie-José Jongerius, Lunar Landscapes, 
Rotterdam (nai010 uitgevers) 2012
‘From Holland with Love’, in: Only You Only Me, catalogus van de 
8ste editie van de Biennale internationale de la Photographie et des 
Arts Visuels de Liège (BIP), 2012

Overige activiteiten
Ruud Visschedijk, directeur
Jurylid Bonds Meester Klasse, maart 2012
Externe deskundige eindexamens Fotografie Koninklijke Academie 
van Beeldende Kunsten Den Haag
Lezing over nieuwe presentatiemethoden voor fotografie in
Beijing en Shenzen
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Buitenlandse werkbezoeken naar Antwerpen, Brussel, Luik, Madrid, 
New York, Oostende, Parijs, Stavelot.  

Martijn van den Broek, hoofd Collecties
Regulier overleg beeldbankenregeling Pictoright
Ontvangst My First Art Collection, 28 april
Extern jurylid in de sollicitatiecommissie voor de functie van Hoofd 
Collectie in FoMu Antwerpen
Deelname interdisciplinair symposium Der Gang der Dinge - 
Welche Zukunft haben photographische Archive und Nachlässe, 
georganiseerd door Deutschen Gesellschaft für Photographie (DGPh) 
en Netzwerk Fotoarchive in Wolfsburg (Duitsland), 29 en 30 juni 
Bezoek aan kantoor Magnum en Picturae, Parijs en deelname aan 
Ronde tafel Future of photographic archives, Institut Néerlandais 
bij Picturae’s Paris Photo, 15 en 16 november 
Digitaal Erfgoed conferentie 2012, De Doelen, Rotterdam, 4 december

Loes van Harrevelt, conservator
Deelname aan Economies of the commons 3, Sustainable futures 
for Digital Archives, Eye, Amsterdam, 11 oktober
Deelname aan Digitaal Erfgoed Conferentie 2012, De Doelen, 
Rotterdam, 3 december

Carolien Provaas, medewerker beeldresearch en fotoverkoop
Bezoek aan kantoor Magnum en Picturae, Parijs bij Picturae’s Paris 
Photo, 15 november
   

Flip Bool, Senior Onderzoek en Collecties
Lezing tijdens minisymposium War as ever?, SKVR|BeeldFabriek, 
Rotterdam, 2 maart
Opening tentoonstelling Pieter Hugo, Fotomuseum Den Haag, 3 maart
Lezing Fotografie en de Dam als plaats van herinnering, Pakhuis De 
Zwijger, Amsterdam, 13 maart
Opening tentoonstelling De stad, de rivier en Peter Pan. Fotowerk 
van Guus Rijven, Nutshuis, Den Haag, 22 maart
Lezing Photography and the Dam as a Site of Memory, Vivid-Con-
ference, Southampton, 19 april 
Artist talk met Ad van Denderen, Galerie West, Den Haag, 17 juni
Lezing Fotografie en de dam als plaats van herinnering tijdens  
symposium over Fotografie & de stad, LantarenVenster,
Rotterdam, 12 oktober
Lezing Fotografie en de dam als plaats van herinnering, Ledendag 
Nederlands Fotogenootschap, Instituut voor Beeld & Geluid, 
Hilversum, 2 november
Gastles over Fotografie en de snelweg, AKV|St. Joost, Avans 
Hogeschool, Breda, 10 april
Lezing Fotografie en de Dam als plaats van herinnering, Studium 
Generale over Traditie en vernieuwing, AKV|St. Joost, Avans 
Hogeschool, Den Bosch, 4 oktober
Lezing Fotografie en sculptuur, EKV-studiemiddag, AKV|St. Joost, 
Avans Hogeschool, Den Bosch, 20 november

Frits Gierstberg, Curator en hoofd Tentoonstellingen
Lezing Bilderwelt, KABK, Den Haag, 19 januari
The Table of Power, Huize Frankendael Amsterdam, 26 januari
Bijdrage Mini-symposium War as Ever?, Nederlands Fotomuseum, 2 maart
Lezing Berenice Abbott, Jeu de Paume, Parijs 21 april 
Deelname discussie Dutch Doc Award, Tropenmuseum
Amsterdam, 6 juni
Presentatie The Dutch Photobook, Aperture, NY, 13 juni
Presentatie over het verzamelen van fotoboeken voor Foam 
Editions, Foam, Amsterdam, 16 juni
Openingswoord Verwoest Huis Bloemhof, Rotterdam, 24 augustus 
Openingswoord tentoonstelling Hester Scheurwater, galerie Frank 
Taal, Rotterdam, 13 oktober
Discussieavond Port Prospects, Het wilde weten, Rotterdam, 2 november
Presentatie boek Report Rotterdam van Freek van Arkel, Dudok, 
Rotterdam, 21 november
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