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InLeIdIng

De fotografie in 2011 en de rol van het museum
Als oudste telg van de nieuwe media is de fotografie 
nog steeds een medium dat volop in beweging is. De 
ontwikkelingen in de fotografie worden in belangrijke mate 
bepaald door de razendsnelle verspreiding van steeds weer 
nieuwe digitale technieken en – sinds enkele jaren – sociale 
media. In toenemende mate wordt de fotografie daardoor 
een vanzelfsprekend onderdeel van ons dagelijks leven. Het 
gemak waarmee we foto’s kunnen maken, ze naar iedereen 
kunnen versturen en ze als water uit de kraan via onze 
mobiele telefoons kunnen ontvangen, heeft onze omgang 
met het medium ingrijpend veranderd.
Fotografen proberen met wisselend succes op deze 
ontwikkelingen in te spelen. Niet alleen de manier waarop 
zij foto’s maken verandert, maar ook de verspreiding en 
de economische waarde ervan. Vooral fotopersbureaus en 
fotojournalisten hebben moeite het hoofd boven water te 
houden. 
Veranderingen bieden ook nieuwe kansen. Een hele 
jonge generatie fotografen is bezig om een nieuwe 
beeldtaal, nieuwe strategieën voor verspreiding en andere 
‘verdienmodellen’ te ontwikkelen. Het Nederlands 
Fotomuseum volgt deze tendensen nauwlettend en 
speelt met zijn programmering van tentoonstellingen en 
activiteiten in op de actuele discussies in het veld. Dat heeft 
het afgelopen jaar onder meer geleid tot een internationaal 
evenement rondom het fenomeen Photostories: korte 
webdocumentaires waarin met fotografie, film en geluid een 
verhaal wordt verteld. 
De stormachtige ontwikkelingen in het medium fotografie 
benadrukken nog eens de maatschappelijke en artistieke 
waarde van een historische fotocollectie en de noodzaak 
om op de geschiedenis van het beeld en de beeldcultuur te 
reflecteren. Daarom vinden we het bijvoorbeeld belangrijk 
om een tentoonstelling als ANGRY te presenteren waarin 
wordt getoond hoe media, kunstenaars en fotografen 
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reflecteren op het fenomeen radicalisering. En daarom 
ook blijven wij de grootste zorg besteden aan het beheer, 
de presentatie en de uitbreiding van onze collectie 
Nederlandse fotografie.In dit jaarverslag laten we zien hoe 
het Nederlands Fotomuseum het afgelopen jaar zijn rol 
heeft ingevuld.

Voornaamste resultaten
Met ruim 64.000 bezoekers heeft het museum ruim 20% 
meer bezoekers getrokken dan in 2010. Dat is een wapenfeit 
waar we trots op kunnen zijn. De bezoekers kwamen 
voor onze aantrekkelijke tentoonstellingen, leerzame 
educatieve activiteiten en boeiende symposia. Daarnaast 
konden we ook dit jaar een aantal mooie fotoprojecten 
aankopen en hebben we archieven van enkele topfotografen 
verworven. Voorbereidingen zijn getroffen om begin 2012 
de fotocollectie van het Wereldmuseum te verhuizen die aan 
het Fotomuseum wordt overgedragen. Met HEMA zijn we 
een aantrekkelijke samenwerking aangegaan door foto’s uit 
onze collectie op canvas te verkopen. Een grote verrassing 
was de aankondiging van de Wertheimer Stichting het 
museum te ondersteunen met een extra bijdrage van 
€ 600.000.

Deze positieve ontwikkelingen nemen niet weg dat 
er ook reden tot zorg is. In 2011 zijn de subsidies die 
wij van het ministerie van OCenW en de gemeente 
Rotterdam ontvangen al flink teruggelopen. Bovendien 
staan ook de eigen inkomsten onder druk, omdat de 
omzet aan restauratieopdrachten bij de verwachtingen 
is achtergebleven. Deze situatie vereist dat we een aantal 
maatregelen nemen in het licht van het Cultuurplan 2013-
2016 dat we het afgelopen jaar hebben opgesteld. Met 
een combinatie van bezuinigingen (een kleinere formatie 
en minder activiteiten) en het aanboren van nieuwe 
inkomstenbronnen is het streven het museum in 2012 
financieel gezond naar de nieuwe cultuurplanperiode te 
leiden.

WeRTheIMeR sTIChTIng

In 2011 heeft de Wertheimer Stichting het museum een 
extra bijdrage toegezegd van maar liefst € 600.000. Deze 
bijdrage is bedoeld om de positie van het Nederlands 
Fotomuseum als hét nationale museum van de fotografie 
de komende jaren te versterken. In een tijd waarin de 
overheid terugtreedt, is dit genereuze gebaar zonder meer 
een ‘statement’. Anne van der Zwaag werd als intendant 
aangetrokken, die met het museum vernieuwende en 
maatschappelijk en artistiek relevante projecten ontwikkelt 
en realiseert. In een deel van de cultuurplanperiode wordt 
het programma van het museum verrijkt met de presentatie 
van een serie installaties, tentoonstellingen en publicaties 
die in het teken staan van het door de intendant uitgewerkte 
thema ZWART/WIT. Voor het museum is deze extra bijdrage 
van groot belang, omdat zij ons in staat stelt activiteiten te 
ontplooien die de positie van het museum in het culturele 
veld verstevigt.

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.

Voor de amateurfotografie of, zoals het tegenwoordig 
vaker wordt genoemd, de vrijetijdsfotografie was het 
Fotofestival aan de Maas onmiskenbaar een hoogtepunt 
in 2011. Het vierdaagse festival werd voor de tweede keer 
gepresenteerd in LP2 door de Rotterdamse afdeling van de 

“PhotograPhs that find 
beauty in the banal.”

- sean o’hagan

the guardian
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Fotobond in nauwe samenwerking met het museum. De 
lezingen van professionals en amateurs, de kwaliteit van 
de inzendingen van de fotowedstrijd, de presentatie van de 
fotoclubs en de workshops gegeven door docenten van de 
SKVR BeeldFabriek zorgden er voor dat het festival door 
maar liefst 2.500 mensen werd bezocht. Als voorbereiding 
op het festival organiseerde het museum twee workshops: 
één om deelnemers aan de wedstrijd de mogelijkheden van 
het thema Raw Zone te laten zien en één om fotoclubs te 
helpen bij de inrichting en vormgeving van hun presentatie 
op het festival. Tijdens het festival werd in het museum de 
tentoonstelling Foto Nationaal geopend, waar de top van 
de vrijetijdsfotografen aangesloten bij de Fotobond zich 
presenteerde. 
In maart vond in het museum onder grote belangstelling de 
openbare jurering van de inzendingen voor het predicaat 
Bonds Meester Klasse (BMK) plaats.

Onderzoek betekent voor het museum vooral toegepast 
onderzoek. Frits Gierstberg, Flip Bool en Herman Maes 
publiceren in dat kader met enige regelmaat in tijdschriften, 
catalogi en boeken over fotografie. In 2011 is Frits Gierstberg 
samen met Rik Suermondt gestart met de voorbereidingen 
van een tentoonstelling en een publicatie over de 
geschiedenis van het Nederlandse fotoboek vanaf 1945. 
Flip Bool is bezig met een onderzoek naar de fotografische 
beeldvorming van De Dam als plaats van herinnering. 
Herman Maes publiceerde in het tijdschrift Fotografisch 
Geheugen samen met Katrin Pietsch over het onderwerp 
‘Verpakken en bewaren’. 
Daarnaast financiert het museum nog tot september 2012 
de leerstoel Fotografie aan de Universiteit Leiden die wordt 
ingenomen door de Amerikaanse fotograaf Susan Meiselas 
en (tot eind 2012) het lectoraat Fotografie aan AKV/St. Joost, 
Avans Hogeschool dat door Flip Bool wordt bezet.  

De platformfunctie is er op gericht de kwaliteit van de 
fotografie in Nederland een impuls te geven door discussies 

“feestelijke ontvangst, 
mooie exPo’s, heerlijke 
cocktails”

- bezoeker museumnacht 2011

te entameren, kennis te verzamelen en te verspreiden, 
samenwerking te bevorderen of gemeenschappelijke 
marketingactiviteiten te ontplooien. Naast de reeds 
bestaande gemeenschappelijke websites als de 
fotografiebibliotheek.nl, fotografen.nl en daguerreobase.
org heeft het museum het afgelopen jaar met een aantal 
Nederlandse en Vlaamse partners in de fotografie de 
website fotoleren.nl gelanceerd. Deze website biedt 
gratis fotografieonderwijs aan voor vrijetijdsfotografen, 
onderwijs en liefhebbers. De website wordt in de komende 
jaren uitgebouwd met het doel een doorlopende leerlijn te 
ontwikkelen. Daarnaast vervult het museum een belangrijke 
adviesfunctie op allerlei gebieden in de landelijke fotografie. 
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BanKgIRo LoTeRIJ

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar is het museum 
beneficiënt van de BankGiro Loterij, de 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, omdat 
deze ons in staat stelt de collectie met mooie aankopen uit 
te breiden en aan het publiek te presenteren. Het museum 
ontving dit jaar wederom 200.000 euro om fotoprojecten/
albums te verwerven en het collectiebeleid te ondersteunen. 
Mede dankzij deze bijdrage kon onder meer werk van Koos 
Breukel, Gert Jan Kocken, Hans van der Meer en Willem 
Popelier worden aangekocht. Tevens werd een deel van 
de bijdrage geïnvesteerd in de totstandkoming van de 
semipermanente collectieopstelling De Donkere Kamer. 
Met FOAM is in 2011 een aanvraag voorbereid voor de 
extra trekking van de BankGiro Loterij met het doel vanaf 
2013 jaarlijks een Fotoweek te organiseren. Daarbij staat de 
fotografie een week lang met tal van activiteiten volop in de 
schijnwerpers.
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pResenTaTIe

tentoonstellIngen

In een museum met een grote historische collectie zijn 
heden en verleden constant met elkaar verweven. Maar ook 
daarbuiten, in de fotografie, de kunst en onze beeldcultuur 
in brede zin zien we steeds opnieuw dat historische 
beelden worden hergebruikt, opnieuw gepositioneerd en 
geïnterpreteerd. De mix van hedendaagse en historische 
tentoonstellingen van het Nederlands Fotomuseum is 
erop gericht om deze soms complexe processen op een 
publieksvriendelijke manier zichtbaar en inzichtelijk te 
maken en te duiden. Om naast kijkplezier ook verdieping 
te bieden. Mede daarom heeft het museum in 2011 met 
materiaal uit de collectie de tentoonstelling De Donkere 
Kamer gerealiseerd, de eerste en vooralsnog enige 
semipermanente tentoonstelling over de geschiedenis 
van de fotografie in ons land. Op basis van een ingenieus 
concept van het ontwerpbureau kossmann.dejong is deze 
expositie ingericht met 22 interactieve modules waarbij 
de bezoeker korte filmische verhalen ziet en hoort over 
thema’s en deelaspecten van de fotohistorie. Aangevuld 
met een toegankelijke introductiefilm over de fotografie 
en de dagelijkse museumpraktijk, plus een levensgrote 
geïllustreerde tijdlijn, biedt deze door het publiek zeer 
gewaardeerde presentatie in de komende jaren talloze 
handvatten voor educatieve programma’s. Daarnaast heeft 
het museum met De Donkere Kamer een prachtig instrument 
in handen om vrijwel ieder aspect van de rijke fotocollectie 
op conserveringstechnisch verantwoorde wijze voor het 
voetlicht te brengen.  

Ook met de tentoonstelling New Topographics haalde 
het Nederlands Fotomuseum een unicum in huis: 
een nauwgezette reconstructie van een invloedrijke 
tentoonstelling uit 1975 over nieuwe vormen van 
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landschapsfotografie. Lewis Baltz, Bernd en Hilla Becher, 
Stephen Shore, Robert Adams en andere pioniers op dit 
gebied waren vertegenwoordigd met vintage afdrukken. 
Het ontwikkelen van een nieuwe kijk op het landschap is 
in Nederland een actueel maatschappelijk onderwerp dat 
ook onder fotografen sterk leeft. Dat was de reden om deze 
tentoonstelling naar Nederland te halen en om deze aan 
te vullen met hedendaagse visies van Theo Baart, Frank 
van der Salm, Marie-José Jongerius en Hans Gremmen. 
Belangrijke (foto)tentoonstellingen uit het verleden worden 
zeer zelden gereconstrueerd. Met het presenteren van de 
gereconstrueerde New Topographics tentoonstelling droeg 
het Fotomuseum op bijzondere wijze bij aan de nog altijd 
jonge geschiedschrijving van het medium. 

Een bijdrage aan de geschiedschrijving van de Rotterdamse 
fotografie kwam tot stand in samenwerking met 
het Gemeentearchief Rotterdam in de vorm van de 
tentoonstelling (en de publicatie) over de relatief onbekende 
Hongaars-Duitse fotograaf en filmer Andor von Barsy, die 
van 1928 tot 1942 in de havenstad werkte. Zijn fotografische 
vormstudies van de haven die in het Gemeentearchief 
bewaard zijn gebleven, moeten tot de top van de 
internationale artistieke avant-garde uit het interbellum 
worden gerekend. 
De internationale fotohistorie kwam tot volle bloei in de 
overzichtstentoonstelling van de befaamde Franse fotograaf 
Eugène Atget (1856-1927), wiens werk niet eerder uitgebreid 
in ons land was getoond. Atget staat te boek als de pionier 
van de documentaire fotografie die in de loop van de 
twintigste eeuw verschillende generaties fotografen heeft 
beïnvloed. Tot op de dag van vandaag vormt zijn werk het 
referentiepunt voor eenieder die zich vandaag de dag met 
de representatie van de stad bezig houdt.  Deze constatering 
lag aan de basis van de beslissing om deze tentoonstelling 
juist nu te organiseren. Door de opname van het album met 
foto’s die Man Ray destijds van Atget had gekocht, werden 
zowel de documentaire kant van zijn werk belicht, als de 

“cool, ik kijk nu heel 
anders naar foto’s.”

- sanne, 15 ja ar

surrealistische interpretaties daarvan. Deze tweedeling 
weerspiegelt het actuele debat over definitie en betekenis 
van de documentaire fotografie. 

Naast aandacht voor de geschiedenis van de fotografie 
en actuele visies daarop besteedde het Nederlands 
Fotomuseum ruim aandacht aan de hedendaagse fotografie 
en vernieuwingen daarbinnen. De tentoonstellingen 
van Paulien Oltheten, Anouk Steketee, Erik Wesselo, 
Geert van Kesteren, Chema Madoz en het Steenbergen 
Stipendium vielen in deze categorie. Oltheten creëerde op 
de voor haar typerende wijze een uitdagende ruimtelijke 
installatie met filmpjes, snapshots en aantekeningen; 
Steketee maakte samen met journalist Eefje Blankevoort 
een even ontroerend als ontluisterend documentair 
werk over pretparken in de meest uiteenlopende landen. 
Wesselo kreeg als vijfde fotograaf/kunstenaar in de 
reeks een opdracht in het kader van het Beeldproject 
Maasvlakte 2. In de jaarlijks terugkerende expositie van 
het Steenbergen Stipendium kregen vijf door een jury 
verkozen, net afgestudeerde fotografen de gelegenheid hun 
eindexamenprojecten te presenteren. 
De gerenommeerde fotojournalist Geert van Kesteren 
maakte samen met fotograaf Conny Luhulima een project 
over migratie en culturele identiteit. Daarbij namen 
zij de geschiedenis van de Molukse Nederlanders  als 
uitgangspunt in een presentatie die de mythes van de 
Molukse identiteit plaatste tegenover alledaagse realiteit 
bij Molukse families thuis, waarin de mythologie van de 
afkomst nog doorsijpelt. Van Kesteren maakte voor het eerst 
in zijn carrière een aantal videofilms, die hij toonde naast de 
documentaire interieurfoto’s van Luhulima. 
In eigen land geliefd en geprezen, maar in Nederland 
nog nauwelijks bekend is de Spaanse fotograaf Chema 
Madoz, de meester van de fotografische trompe l’oeil. Zijn 
intelligente en humoristische ensceneringen zijn een 
lust voor het oog en een les in het kijken. Samen met de 
expositie van Duane Michals in 2010 vormde deze een mooi 

“met een oltheten blik 
naar de wereld kijken, 
dat is een verrijking.”

- hans den hartog jager
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tweeluik over geënsceneerde fotografie. De tentoonstelling 
van Madoz was dit jaar een van de meest geliefde bij de 
bezoekers van het Nederlands Fotomuseum.

Amateurfotografie kwam dit jaar  onder meer aan bod 
in de tentoonstelling van de Bond van de Nederlandse 
Amateur Fotografen Verenigingen (Fotobond) die jaarlijks 
een reizende tentoonstelling maakt onder de naam Foto 
Nationaal. Dit paradepaardje van de Fotobond toont het 
beste foto werk van de Nederlandse vrijetijdsfotografen. 
Aansluitend was er in LP2 een kleine selectie foto’s van 
Peter Martens uit de collectie te zien.
Samen met De Nieuwe Oogst werd een presentatie gemaakt 
met de foto’s van twee talentvolle Rotterdamse jongeren: 
Faisel Syed (1991) en Abubakr Akkari (1996).

Last but not least zocht het Nederlands Fotomuseum met de 
tentoonstelling ANGRY het actuele maatschappelijke debat 
op door aan de hand van het werk van een internationale 
selectie van fotografen, filmers, beeldend kunstenaars én 
Rotterdamse scholieren. ANGRY, een coproductie  met 
Paradox, nam als uitgangspunt de veelgehoorde stelling 
dat radicaal gedrag onder jongeren de laatste jaren sterk 
toeneemt. Wat de jongeren motiveert, komen we echter 
via de reguliere berichtgeving niet te weten. Beeldvorming 
rond rebellerende, protesterende en actievoerende jongeren 
is zo een eenzijdige zaak. Met de komst van internet en 
online sociale netwerken is er echter een nieuwe situatie 
ontstaan: gelijkgestemden weten elkaar gemakkelijk te 
vinden en sociale media in te zetten als een platform om 
een breed publiek te bereiken. Het feit dat jongeren via 
digitale netwerken gemakkelijker hun stem kunnen laten 
horen, betekent ook dat zij actief kunnen werken aan de 
beeldvorming over het onderwerpen die hen bezighouden 
of boos maken. ANGRY plaatste drie perspectieven naast en 
tegenover elkaar: de jongeren zelf, de politiek en de media, 
en fotografen en beeldend kunstenaars. Daaronder waren 
Joel Sternfeld, Rineke Dijkstra, Eva Leitolf, Jonas Staal, 

“doka, die truc met 
die ontwikkelbakken is 
grandioos!”

- uit het gastenboek

Ad van Denderen, Allan Sekula, Aernout Mik en Johan 
Grimonprez.  

educatIe

Educatie in het Nederlands Fotomuseum is gericht op een 
brede doelgroep van scholen (het primair en voortgezet 
onderwijs, mbo, hbo), kunstacademies, vrijetijdsfotografen, 
fotografieliefhebbers en de bezoeker van het museum. 
Deze doelgroepen bereiken we met een breed palet aan 
(interactieve) rondleidingen, workshops, lezingen en 
symposia. 

Onderwijs
Enkele duizenden leerlingen en studenten vonden in 
2011 hun weg naar het museum. Zij werden meegenomen 
in een interactieve rondleiding of namen deel aan een 
fotoworkshop. In het kader van het Cultuurtraject 
bezochten vele honderden Rotterdamse leerlingen uit het 
primair en voortgezet onderwijs vaak voor het eerst een 
museum. De samenwerking met onder meer Kosmopolis 
Rotterdam, Paradox, de Willem de Kooning Academie, de 
Pabo van de Hogeschool Rotterdam en uiteraard de SKVR 
BeeldFabriek werd verstevigd. Ook werd intensief met 
scholen samengewerkt. Zo werden op maat programma’s 
gemaakt voor onder andere het Rudolf Steiner College en 
het Thorbecke VO in Rotterdam. Het onderwijsaanbod 
wordt sinds begin 2011 met de scholen geëvalueerd.

Educatie en De Donkere Kamer
In augustus ging de proefversie van de collectieopstelling De 
Donkere Kamer van start. Uit de keuze van de onderwerpen 
en de toegankelijke wijze waarop de verhalen worden verteld 
wordt duidelijk dat deze semipermanente tentoonstelling 
vanuit een educatieve benadering is opgezet. Daardoor valt 
De Donkere Kamer zowel bij leerlingen als bij specialisten en 
de museumbezoeker in de smaak. 

“het is eerder de 
wanhooP die de 
revolutie maakt dan de 
hooP.”

- roel
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Bij deze tentoonstelling werd een kinderrondleiding 
ontwikkeld die uitvoerig is getest met klassen uit groep 5 t/m 
8. De rondleiding wordt inmiddels vaak geboekt, ook door 
Pabo studenten en kinderen buiten het onderwijs zoals BSO 
groepen. In het kader van het Cultuurtraject combineerden 
vele klassen van het primair onderwijs een bezoek aan 
De Donkere Kamer aan een echte doka bij de SKVR 
BeeldFabriek, een unieke combinatie. De verhalen uit De 
Donkere Kamer worden eveneens gebruikt in de weblessen 
op Fotoleren.nl, een online platform met gratis lessen over 
fotografie. 

Photostories
In mei werd een driedaags internationaal symposium 
gehouden over het gebruik van multimedia door fotografen. 
Een breed aanbod van projectpresentaties, discussies, 
workshops en expertmeetings met in de avond lezingen 
van internationale sprekers als Paul Moakley (TIME 
Magazine), Todd Heisler (New York Times), Alexandre 
Brachet (Upian.com), Bjarke Myrthu (StoryPlanet.com) 
en Adrian Kelterborn (Magnum in Motion / Magnum 
Photo). De internationale documentaire fotografie is volop 
in beweging en zit nu in een fase van soms ingrijpende 
veranderingen. Steeds meer documentaire fotografen zijn 
op zoek naar nieuwe manieren om hun verhaal te vertellen 
en te presenteren, een zoektocht die uitgaat van de unieke 
kwaliteit van het stilstaande beeld. Maar hoe kunnen 
zij voldoen aan de eisen van dagbladen en tijdschriften, 
die op hun beurt naarstig op zoek zijn naar effectieve en 
attractieve manieren om met hun lezers te communiceren, 
online of via mobiele media? Hoe kunnen fotografen 
hun instrumentarium uitbreiden om hun verhaal nog 
overtuigender te vertellen? Blijft het stilstaande beeld dan 
nog het vertrekpunt van de documentaire fotografie? En 
welke mogelijkheden heb je eigenlijk om een verhaal te 
vertellen?
Nederland heeft een groot gebrek aan kennis op dit 
terrein. De internationale conferentie PhotoStories – van 

slideshow tot webdocumentaire wilde in die leemte voorzien. 
De conferentie past in het streven van het Fotomuseum 
om vernieuwing in de fotografie te stimuleren. Zij werd 
financieel gesteund door het Fonds BKVB en kwam 
tot stand in samenwerking met Paradox, Jenny Smets, 
PhotoQ, IDFA DocLab en Noorderlicht. Een vervolg van 
de conferentie vond plaats tijdens de Fotomanifestatie 
Noorderlicht in Groningen. Alle resultaten zijn terug te 
vinden op www.photo-stories.org. 

Symposia
Het museum organiseerde in samenwerking met Columbia 
College Chicago een internationaal symposium over de 
invloed van de New Topographics op de Europese fotografie. 
Internationale gerenommeerde specialisten als Britt 
Salvesen (USA), Eric de Chassey (I), John Rohrbach (USA) 
en Thomas Weski (D) gaven voor een groot en enthousiast 
publiek hun visie op dit onderwerp.
Op een speciaal aan Eugène Atget gewijde dag trad Philip 
Freriks in de voetsporen van de Parijse fotograaf en gaf 
Frits Gierstberg een lezing over zijn leven en werk. De 
Dag van de Fotografiestudent stond in het teken van de 
voorzichtige terugkeer van de analoge technieken (Beyond 
the Digital) met lezingen van onder meer Sacha Bronwasser 
en kunstenaar/fotograaf Paul Bogaers.

24 Uur Cultuur
Het cultureel seizoen in Rotterdam ging in september 
groots en meeslepend van start. Eén van de hoogtepunten 
was de enorme ‘camera obscura’ die in de tegenover het 
museum liggende Cruise Terminal door het museum 
was opgebouwd. Het was een unieke ervaring om de 
vrachtschepen op de Maas ondersteboven voorbij te zien 
varen. 

“my images allow me 
to sPeak about my 
emotions, feelings and 
ideas.”

- chema madoz
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BIBlIotheek en e-learnIng

De bibliotheek van het Nederlands Fotomuseum is op zijn 
gebied een van de best gesorteerde in Nederland. In 2011 
bezochten 750 studenten, liefhebbers van fotografie en 
docenten de bibliotheek. Eerste jaar academiestudenten 
kregen een introductie op de inhoud en werking van 
de bibliotheek. Docenten van de SKVR BeeldFabriek 
maakten met grote regelmaat van de bibliotheek gebruik 
voor hun cursisten. Zij konden daar ruim 3.200 meer 
boeken raadplegen dan het jaar ervoor. Op de website 
Fotografiebibliotheek.nl heeft de bezoeker toegang tot de 
catalogi van zes vooraanstaande Nederlandse fotografie-
instellingen waar ruim 30.000 boektitels beschreven staan. 
Je kunt er terugvinden welke boeken een instelling heeft. 
Voor de beschrijving van de titels wordt gewerkt volgens het 
principe van ‘shared-cataloging’, hetgeen betekent dat wat 
de een invoert, de ander niet meer hoeft te doen. De collectie 
boeken werd uitgebreid met ruim 3.200 titels: de helft werd 
aangeschaft, de andere helft werd als schenking verworven. 
Een kleine 1.500 boeken werden in het afgelopen jaar 
volledig beschreven en in de catalogus opgenomen.
In de bibliotheek van het museum zijn niet alleen 
boeken en tijdschriften te vinden. Digitaal is inmiddels 
een indrukwekkend bestand gemaakt van interessante 
teksten over fotografie die op het internet zijn te vinden, 
krantenknipsels, inhoudsopgaven van tijdschriften en 
boekbesprekingen. 

Het museum heeft in de fotografie altijd voorop gelopen 
in het toegankelijk maken van kennis en informatie 
voor een breed publiek; niet alleen met onze publicaties, 
lezingen, symposia en de bibliotheek, maar ook op het 
internet. Daarmee sluiten we aan op de behoefte bij 
fotografieliefhebbers om in een digitale (internet)omgeving 
hun kennis van en inzicht in de fotografie te vergroten 
(e-learning). Het museum heeft hiervoor een aantal websites 
gerealiseerd. In 2011 is de website Fotoleren.nl on line gegaan. 

“heel leuk en ik heb ook 
geleerd wat fotografie 
betekent.”

- suzanne, 9 ja ar

Fotoleren.nl is een website waar gratis fotografieonderwijs 
voor scholen, vrijetijdsfotografen en liefhebbers 
landelijk wordt aangeboden. Deze is het resultaat van een 
samenwerking van verschillende fotografie-instellingen 
in Nederland. Onder leiding van het Fotomuseum 
hebben zij de handen ineen geslagen om een schat aan 
educatieve programma’s aan te bieden. Samen moeten deze 
programma’s over enige tijd een doorlopende leerlijn gaan 
vormen van groep 1 van het basisonderwijs tot de academies. 
Sommige programma’s sluiten mooi aan op de thematiek 
van de vaste presentatie De Donkere Kamer.
Daarnaast beheert het Fotomuseum nog enkele via het 
internet toegankelijke websites waar informatie is te 
vinden over Nederlandse fotografen (fotografen.nl) en 
daguerreotypieën (daguerreobase.org). Bij elkaar bevat dit 
fysieke en digitale kenniscentrum een schat aan informatie 
over de Nederlandse fotografie.

“i can truthfuly say that 
i Possess all of vieux 
Paris”

- eugène atget
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CoLLeCTIes

acQuIsItIe

Het museum verwierf in 2011 de archieven van Kors van 
Bennekom, Sanne Sannes en Koen Wessing. Daarnaast 
verwierf het museum aanvullingen op de archieven 
van onder meer Oscar van Alphen, Martien Coppens, 
Violette Cornelius, J.J. Hansma, Dirk de Herder, Eddy de 
Jongh, Ata Kando, Esther Kroon, Koen Lenarts en Peter 
Martens.Medio 2011 zijn de voorbereidingen gestart van 
de verhuizing van de fotocollectie van het Wereldmuseum 
Rotterdam naar het Nederlands Fotomuseum. Deze 
collectie wordt in 2012 als permanente bruikleen aan het 
museum overgedragen. De eigen collectie wordt hierdoor 
aangevuld met ruim 100.000 bijzondere afdrukken, albums 
en negatieven: werk van internationaal bekende fotografen 
als Felice Beato, Edward Curtis, David Goldblatt, Sebastião 
Salgado en Nederlandse fotografen als Bertien van Manen 
en Hannes Wallrafen. Zij sluit prima aan bij reeds aanwezige 
kernen in de archieven van o.a. Ed van der Elsken, Paul 
Julien en Cas Oorthuys. De verhuizing en (gedeeltelijke) 
restauratie, beschrijving en digitalisering van het archief 
wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage 
van het Mondriaan Fonds. 

Succesvol is het ingestelde spreekuur waar particulieren 
eens per kwartaal terecht kunnen met al hun vragen over 
fotografische objecten. Het spreekuur is bedoeld om 
particulieren te adviseren over het bewaren, conserveren 
en restaureren van foto’s, ze te informeren over de 
fotohistorische context van hun materiaal, schenkingen in 
ontvangst te nemen of ze in contact te brengen met andere 
foto-instellingen in Nederland. Uit dit spreekuur kwamen 
enkele bijzondere schenkingen voort, zoals een set van drie 
daguerreotypieën uit circa 1847. 
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aankoPen

Het aankoopbeleid is vooral gericht op het verwerven van 
belangrijke (boek)projecten uit de recente geschiedenis 
van de Nederlandse 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 Nederland 
opnieuw met een aantal fraaie aankopen worden uitgebreid. 
De Mondriaan Stichting honoreerde eind 2009 een 
vervolgaanvraag in het kader van de regeling voor Structurele 
aankopen vanaf 1945 op het gebied van beeldende kunst en 
vormgeving in de jaren 2010-2011 met een totaalbedrag van 
€ 100.000,-, d.w.z. jaarlijks € 50.000,-. Naar aanleiding van 
een eind september ingediende nieuwe aanvraag voor 2012 
schreef de Mondriaan Stichting op 6 december 2011 het 
volgende: 
‘Het Fotomuseum kent een passief verzamelbeleid waarbij 
archieven van individuele fotografen in beheer worden 
genomen en sinds 2003 ook een actief aankoopbeleid 
waarbij complete afgeronde projecten van Nederlandse 
fotografen (of fotografen die voor Nederland van belang 
zijn) worden aangekocht. Deze aanpak is waardevol en 
de aankopen zijn relevant. Afstemming vindt plaats met 
andere fotocollectionerende instellingen. Het museum 
neemt binnen deze ontwikkeling een voortrekkersrol in 
door volstrekte openheid van het eigen verzamelbeleid en 
door het aanzwengelen van discussie over de Fotocollectie 
Nederland. (…) Met de focus op het aankopen van complete, 
afgeronde projecten van toonaangevende fotografen, neemt 
het museum bovendien een specifieke en onderscheidende 
plaats in binnen het bestel.’ Uit de bijdrage van de BankGiro 
Loterij werd in 2011 een bedrag van € 65.000 voor aankopen 
aangewend.

Het verwerven van complete, afgeronde projecten brengt 
financieel met zich mee dat zij vaak gespreid over twee of 

“het thema angry 
was van de tijd, het 
Programma was divers 
en de sfeer was toP!!”

- bezoeker museumnacht 2011

zelfs meer jaren worden betaald. Daarom zijn onderstaande, 
inmiddels gerealiseerde aankopen deels identiek aan die in 
het jaarverslag 2010. Deze aankopen betroffen onder meer 
de serie portretten die Koos Breukel maakte van zijn in 
1998 overleden studievriend Eric Hamelink, het complete 
boek Hollandse velden (1998) van Hans van der Meer, het 
alom geprezen project Defacing (2007) van Gert Jan Kocken 
over sporen van de zestiende eeuwse Beeldenstorm en 20 
Afgekeurde identiteiten (2009) van de veelbelovende jonge 
fotograaf Willem Popelier. Sinds 2009 werd via Hollandse 
Hoogte jaarlijks een groep originele afdrukken van Koen 
Wessing verworven. Door diens overlijden op 2 februari 2011 
werd deze reeks aankopen afgesloten en bezit het museum 
43 bijzondere, door hem zelf vervaardigde afdrukken. Met 
betrekking tot de verzameling films op het grensvlak tussen 
stilstand en beweging werd de collectie verrijkt met de films 
In Place of Capital (2009) van Zachary Formwalt en The 
Bonsai Project Untitled (Tatoo) (2011) van Sjoerd Knibbeler 
en Rob Wetzer. Tenslotte werd het project Nabeelden van 
Rein Jelle Terpstra aangekocht. Dit is te beluisteren via de 
gelijknamige installatie die inmiddels een permanente plek 
in het museum heeft gekregen.

collectIeBeheer

Ter voorbereiding op de verhuizing van de fotocollectie van 
het Wereldmuseum werd het fotograficadepot leeggeruimd 
en kreeg het een nieuwe functie als quarantainedepot. Doel 
van deze functiewisseling is niet alleen tijdelijk onderdak te 
bieden aan de fotocollectie van het Wereldmuseum, maar 
ook de logistiek van de inkomende collectiestukken te 
verbeteren. Het bedrijfsarchief van het museum werd uit 
het depot verwijderd en de bescheiden collectie fotografica 
verplaatst. Het kleurenafdrukkendepot werd beter ingericht 
en diverse ingelijste werken werden opgehangen aan de 
daarvoor bestemde rekken.
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Schoonmaak en pestmanagement werden volgens vaste 
procedures uitgevoerd onder meer door insectenvallen te 
plaatsen en door ruimten waarin zich klimaatapparatuur 
bevindt grondig te reinigen. Het depot werd vanwege 
de aanwezigheid van papiervisjes ontsmet door Art 
Conservation. Door Warmtebouw Utrecht werden 
enkele verbeteringen in het klimaatbeheer doorgevoerd. 
Met de ingebruikname van een I-pad en een draadloze 
scanner werd het makkelijker om in de depots zelf de 
standplaatsregistratie actueel te houden.

conserverIng

De glasnegatieven van Evert van Ojen en vader en zoon 
Dingjan werden omgepakt. Tevens werd een begin gemaakt 
met het verpakken en ordenen van het archief van Koen 
Wessing. Dankzij een financiële bijdrage van de Stichting 
Sem Presser Archief wordt in de loop van 2012 een selectie 
foto’s uit dit archief gedigitaliseerd. 
De objecten die bestemd waren voor de collectieopstelling 
De Donkere Kamer werden zo nodig hersteld of 
gerestaureerd. In de vitrines werden koolstoffilters en 
meetapparatuur aangebracht waarmee de temperatuur en 
luchtvochtigheid kunnen worden vastgesteld. 

dIgItalIserIng en regIstratIe

De beschrijvingen van de reeds eerder gedigitaliseerde 
glasnegatieven van Piet Zwart werden aangevuld met 
waardevolle informatie van Piet Zwart-kenner Kees Broos. 
Tevens werden de in 2010 gedigitaliseerde foto’s van 
Martien Coppens beschreven. In het kader van de website 
Fotoleren werden ruim 10.000 foto’s gedigitaliseerd en van 
een (nieuwe) beschrijving voorzien. Deze worden in de loop 
van 2012 aan de collectiedatabase toegevoegd. Bij de keuze 
van het materiaal was het Informatieplan richtinggevend. 

“dream city!  wat 
een Prachtige foto’s 
en wat schitterend 
geëxPoseerd met die 
geheimzinnige blauw/
grijze achterwanden. 
alsof je een schatkamer 
binnengaat met die 
Prachtige belichting!”

- uit het gastenboek

Daardoor kregen de archieven van Cas Oorthuys en Ed 
van der Elsken, nitraat- en glasnegatieven of archieven die 
met schimmel waren besmet hoge prioriteit. Voor de korte 
films in De Donkere Kamer werden meer dan 300 negatieven, 
afdrukken, fotoalbums, fotoboeken en tijdschriften 
gedigitaliseerd. 

verkooP en Beeldresearch

Bestellingen
In 2011 werden ruim 800 foto’s besteld voor publicaties en 
tentoonstellingen. Daarnaast werden circa 100 afdrukken 
verkocht aan particulieren en bedrijven. Opvallend was 
de toename van het aantal bestelde blow-ups voor de 
aankleding van interieurs. Uitvergrotingen van foto’s uit 
de collectie van het Fotomuseum kregen onder andere een 
permanente plek in het nieuwe Maasstad Ziekenhuis te 
Rotterdam, het Blooming Hotel in Bergen en de nieuwe GA 
Terminal op Schiphol. Ook Frames Group brachten een 
drietal enorme blow-ups aan in het nieuwe hoofdkantoor in 
Alphen aan den Rijn.

Portretten van bekende Nederlanders door Eddy de Jongh 
sierden in 2011 drie covers van de VARA gids. Ook werd 
er gebruik gemaakt van foto’s op boekomslagen zoals 
Nederlandse Erotische Literatuur in 80 en enige verhalen, 
verzameld door Elsbeth Etty en Avondschot van J.J.P. de 
Jong. Foto’s uit de collectie zijn te zien op de nieuwe website 
van de Anne Frank Stichting, Het Amsterdam van Anne 
Frank. 

De 1000 beste foto’s 
In navolging op het succes van het boek Nederland, de 1000 
beste foto’s verscheen België, de 1000 beste foto’s. Dit boek 
werd uitgegeven door de Belgische uitgever Ludion. In deze 
tweetalige uitgave werden ca. 300 foto’s opgenomen uit de 
collectie van het Nederlands Fotomuseum.
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ConseRveRIng en ResTauRaTIe

Tot voor kort waren restauratieopdrachten uitgevoerd 
voor externe instellingen of particulieren een belangrijke 
bron van inkomsten. Door de aangekondigde bezuinigen 
op cultuur en de economische crisis zijn deze inkomsten 
de afgelopen jaren flink teruggelopen. Deze dalende trend 
heeft zich in 2011 voortgezet. Het ziet er voorlopig niet naar 
uit dat er op korte termijn verandering in deze situatie komt. 
De verkoop van verpakkingsmateriaal voor fotografisch 
materiaal is het afgelopen jaar enigszins gestabiliseerd.
Het accent is het afgelopen jaar meer op de eigen collectie 
en tentoonstellingen komen te liggen. Zo werd bijvoorbeeld 
bij de tentoonstelling Eugène Atget – Vieux Paris samen met 
de restauratoren van het ARCP (Parijs) de conditie van het 
binnenkomende en uitgaande fotomateriaal gecontroleerd. 
Daarnaast richt de afdeling zich steeds meer op het 
aanbieden van specialistische kennis over fotografische 
procedés en de conservering en restauratie daarvan. In 
het najaar vond een eerste reeks demonstraties van en 
workshops over historische fotografische technieken 
plaats. Daarnaast werd door de hoofdconservator de cursus 
‘determineren van historische fotografische procedés’ 
gegeven voor de afdeling Bijzonder Collecties van de 
Universiteitsbibliotheek Leiden. Een vergelijkbare cursus 
werd aangeboden door het FotoMuseum – Provincie 
Antwerpen.

loPende Projecten

www.daguerreobase.org
In 2009 werd de zogenaamde daguerreobase gelanceerd, 
een database met afbeeldingen, technische en historische 
gegevens van daguerreotypieën in het bezit van instellingen 
en particulieren. Doel van deze publieke, via het internet 
toegankelijke database is om dit oudste fotografische 
erfgoed te ontsluiten en de gegevens op één plek te 
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verzamelen. Bij Europeana werd in 2011 samen met het 
FotoMuseum – Provincie Antwerpen een tweede, volledig 
nieuw projectvoorstel ingediend om deze database uit te 
bouwen tot een etalage van Europees fotografisch erfgoed. 
De Europese Commissie heeft over de toekenning nog geen 
definitief besluit genomen.

Gammastraling
De derde en laatste fase van het onderzoek naar het gebruik 
van gammastraling voor het doden van schimmels op 
archief- en fotomateriaal dat het museum uitvoert met 
het Nationaal Archief, TNO en de bibliotheek van het 
Vredespaleis is afgerond. Om de onderzoeksresultaten 
aan een grotere groep van professionals te verspreiden 
worden het komend jaar workshops en een symposium 
georganiseerd. 

Andere projecten
In 2011 werd een tweede selectie van de daguerreotypie- en 
ambrotypiecollectie van het Iconografisch Bureau van de 
Rijksdienst Kunsthistorische Documentatie behandeld. 
Deze collectie vroege fotografische portretten wordt 
gespreid over een periode van 3 jaar geconserveerd. 
Na het overlijden van fotograaf Gerard Fieret werd een deel 
van zijn fotomateriaal ondergebracht bij het Fotomuseum 
Den Haag. Restauratoren van het museum hebben een 
‘pilot’ uitgevoerd waarbij een kleine selectie van een in een 
jerrycan ontdekte verzameling negatieven werd gereinigd en 
gedigitaliseerd.

“a PhotograPh is 
usually looked at – 
seldom looked into“

- ansel adams
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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: ‘pas toe of leg uit’. De samenstelling 
van de Raad is in het begin van het verslagjaar 2011 
gewijzigd. De leden Wilma Sütö en Nick Surber namen 
beiden afscheid van de Raad; Ella van Zanten, directeur 
Kunstzaken van Rabobank Nederland, is als nieuw lid 
toegetreden. Er is nog één vacature voor een lid van de Raad. 
De Raad kwam vier keer in vergadering bijeen. De Raad 
heeft in september gesproken met de visitatiecommissie. 
Voorafgaand aan de presentatie van de jaarrekening 2010 
heeft de Raad van Toezicht conform de Code Cultural 
Governance, een gesprek gehad met de accountant van 
het museum, KPMG. Na zeven jaar heeft het museum 
afscheid genomen van zijn accountant. De penningmeester 
is intensief betrokken geweest bij de selectie van een nieuw 
accountantskantoor. Het museum heeft per 1 januari 2012 
een nieuwe accountant aangetrokken: BDO. 

Organisatie
Het managementteam bestaat uit de algemeen directeur en 
vier afdelingshoofden. De afdelingshoofden adviseren de 
directeur over beslissingen inzake beleid, personeelszaken, 
financiën en alle andere onderwerpen van belang. Vier 
onderwerpen stonden in het afgelopen jaar centraal: het 
aanbrengen van een scherpere focus in de kerntaken, 
de voorbereiding van de visitatie, het reageren op de 
ingrijpende bezuinigingen in de cultuursector en het 
Cultuurplan 2013-2016. 
Net als in 2010 en 2011  is het activiteitenplan 2012 omgezet 
in een Balanced Score Card (BSC) met bijbehorende 
doelstellingen. Het managementteam evalueert de 
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voortgang daarvan per kwartaal. 
Het museum heeft al enige jaren geen formele 
personeelsvertegenwoordiging. Om de mate van 
personeelstevredenheid te meten (één van de vragen 
van de Zelfevaluatie die ten behoeve van de visitatie 
is gemaakt), is een onderzoek uitgevoerd door de 
Monitorgroep. De resultaten daarvan zijn in het najaar 
door de Monitorgroep aan het personeel gepresenteerd. 
De belangrijkste verbeterpunten die uit het onderzoek 
kwamen, lagen op het terrein van de interne communicatie, 
de organisatiestructuur en de aansturing door de 
leidinggevenden. 
Op sommige punten zijn meteen maatregelen genomen, 
de meer structurele punten komen terug in het 
reorganisatietraject dat in 2012 wordt ingezet. 

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.

Bezoekers & profiel
Het museum heeft een uitstekend jaar achter de rug. Met 
ruim 64.000 bezoekers trok het museum 21% meer mensen 
dan in 2010. Zeer goed bezochte tentoonstellingen waren 
ANGRY, jong & radicaal, Ars Combinatoria van Chema 
Madoz, New Topographics en de nieuwe collectiepresentatie 
De Donkere Kamer. Sluitstuk en met 26.000 bezoekers de 
best bezochte tentoonstelling was Eugène Atget – Vieux 
Paris.

Uit doorlopend onderzoek blijkt dat het Nederlands 
Fotomuseum een relatief jong publiek heeft: 60% van de 

bezoekers is tussen de 18 en 50 jaar. Bijna een derde van de 
bezoekers komt uit Rotterdam en omgeving en tweederde 
uit de rest van het land. 55% fotografeert zelf actief. Van 
de bezoekers geeft 45% aan voor het museum in zijn 
geheel te komen, er gemiddeld anderhalf uur te verblijven. 
Gemiddeld krijgt het museum een rapportcijfer van 7,6 en 
80% zegt het museum te zullen aanraden. Resultaten van 
het publieksonderzoek en aanbevelingen van bezoekers 
in de enquête en het gastenboek zijn van belang voor het 
verbeteren van de dienstverlening aan het publiek.

Prijsbeleid & gratis woensdag 
Het museum hanteert een gevarieerd prijsbeleid en 
accepteert alle landelijke en internationale kortingskaarten. 
Speciaal voor de fotografieliefhebbers is er de jaarkaart van 
het Nederlands Fotomuseum. De kaart geeft gratis toegang 
tot het museum en korting op activiteiten. Dit jaar is de 
verkoop van jaarkaarten verdrievoudigd. 
Sinds oktober 2011 is het museum op woensdag voor 
iedereen gratis toegankelijk. Het aantal bezoekers is op 
deze dag bijna verdubbeld en bestaat voor bijna de helft uit 
mensen die slechts af en toe een museum bezoeken. De vrije 
woensdag biedt tevens de vele medewerkers van bedrijven 
op de Wilhelminapier de mogelijkheid tussen het werk door 
tentoonstellingen te bezoeken.

Website & social media
De verschillende websites van het museum werden 
druk bezocht met ruim 590.000 bezoeken. Naast 
de museumwebsite (nederlandsfotomuseum.nl) 
biedt het museum verdieping aan via fotografen.nl, 
fotografiebibliotheek.nl en daguerreobase.org. De site 
weblessen.nederlandsfotomuseum.nl is in mei opgegaan in 
de nieuw gelanceerde website fotoleren.nl, die vanaf de start 
actief bezocht werd door docenten. 

Het aantal abonnees op het digitale nieuwsbulletin steeg 
naar 6.400. Ook op het gebied van de sociale media is het 
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museum actief. Op Facebook wordt de groeiende community 
van fans, 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. 
Sinds oktober 2011 is het museum ook actief op twitter. 
Gegevens over mediarespons en publieksacties zijn te 
vinden in de bijlagen.

Cultureel ondernemen
In het najaar is het museum gaan samenwerken met HEMA. 
Klanten van HEMA kunnen kiezen uit 50 foto’s van bekende 
en minder bekende Nederlandse fotografen uit de collectie 
van het museum en deze laten afdrukken op canvas via 
hema.nl. De wens om de collectie voor een groot publiek 
toegankelijk te maken is hiermee in vervulling gegaan. 
HEMA en het 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 samenwerkingsproject is goed aangeslagen en de 
verkoop is naar verwachting. Ook heeft de samenwerking 
veel publiciteit voor het museum opgeleverd, nieuwe 
doelgroepen bereikt en bijgedragen aan het vergroten van 
de naamsbekendheid. 

facIlItaIre zaken

Beheerstichting Las Palmas Cultuur
De drie culturele instellingen in Las Palmas – SKVR 
Beeld Fabriek, LP2 en het Nederlands Fotomuseum 
- hebben in 2007 een beheerstichting opgericht voor 
optimale afstemming van facilitaire en beheerzaken. De 
samenwerking heeft betrekking op het beheer van het 
gebouw Las Palmas, het gemeenschappelijke gebruik van 
ruimtes, inkoop van diverse diensten, tarieven en collectieve 

“het meest interessante 
Programma, grote 
gastvrijheid, beste 
sfeer, mooie locatie 
(vooral door de 
verschillende 
instellingen onder een 
dak)”

- bezoeker museumnacht 2011

bedrijfshulpverlening. De afspraken zijn vastgelegd in een 
overeenkomst. Het bestuur van de stichting heeft in 2011 
tweemaandelijks vergaderd. Agendapunten waren de hoge 
naheffingen van de servicekosten, de parkeerproblematiek 
op de Wilhelminakade, de omzetbelasting en een nieuw 
schoonmaakcontract. 

Huisvesting
In 2011 hebben geen uitbreidingen of verbouwingen 
plaatsgevonden.Voor de verzekeringsmaatschappij AON 
heeft het museum enkele werkzaamheden uitgevoerd met 
betrekking tot de brandveiligheid. Dat betrof wijzigingen 
in het gebruik van de sprinklerinstallatie, het aanbrengen 
van magneetsluitingen aan brandwerende deuren en 
het verbeteren van het alarmtransmissiesysteem van 
de beveiligingsinstallatie. De culturele instellingen op 
de Wilhelminapier hebben er in samenwerking met het 
Rotterdamse vervoersbedrijf RET voor gezorgd dat de 
bewegwijzering in het metrostation aanzienlijk is verbeterd. 
Ontwerpbureau 75B maakte hiervoor een even simpel als 
effectief ontwerp.

ict
In 2011 werden 10 nieuwe computers (5 vaste computers en 5 
laptops) met het besturingssysteem Windows 7 aangeschaft 
ter vervanging van de oude, afgeschreven computers. 

kWalIteItszorg

Qmus project
Het museum heeft vanaf juni 2009 samen met vijf 
andere Rotterdamse musea meegedaan aan het opzetten 
en invoeren van een kwaliteitszorgsysteem. Gekozen 
is voor Qmus, een integraal voor musea ontwikkeld 
kwaliteitszorgsysteem waarin elementen van andere 
systemen als INK, BSC en ISO zijn verwerkt. 
Het Fotomuseum heeft alle procedures beschreven van 
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de primaire processen met betrekking tot tentoonstellen, 
verzamelen, registreren, conserveren, restaureren en 
algemene/educatieve evenementen volgens de richtlijnen 
van het Qmus-model. In 2010 is het museum begonnen 
met het beschrijven van de ondersteunende processen 
en procedures (werving en selectie personeel, scholing 
personeel, beoordeling leveranciers, facilitaire zaken, 
collectiehulpverlening, bedrijfshulpverlening) en het 
monitoren van de doelstellingen van de Balanced Score 
Card.

Visitatie
Het Nederlands Fotomuseum is als erfgoedinstelling met 
ingang van 1 januari 2009 toegetreden tot de groep musea 
die behoort tot de zogenaamde culturele basisinfrastructuur. 
Daarom is in september 2011 de kwaliteit van het museum 
beoordeeld door een landelijke visitatiecommissie. Ter 
voorbereiding op het bezoek van de visitatiecommissie 
heeft het managementteam een Zelfevaluatie opgesteld. 
Deze is vooraf aan de leden van de visitatiecommissie 
toegestuurd. Het definitieve visitatierapport zal in de loop 
van 2012 verschijnen. In 2011 is bekend geworden dat de 
genoemde culturele basisinfrastructuur wordt opgeheven 
en de visitatie als instrument van kwaliteitszorg wordt 
afgeschaft.
 
Benchmarking
Het museum doet sinds 2008 mee aan een landelijk 
benchmark-onderzoek van musea, geïnitieerd door de 
Vereniging Rijksgesubsidieerde Musea (VRM): Museana. 
In dit onderzoeken worden ongeveer 70 musea met elkaar 
vergeleken op een groot aantal, door de deelnemers zelf 
aangeleverde kerngegevens, zoals bezoekersaantallen, 
doelgroepen, samenstelling van de formatie, eigen 
inkomsten, sponsoring en marketinguitgaven. Daarmee 
kan het museum zich goed met andere musea vergelijken. 
Het onderzoek nodigt uit ‘best practices’ van elkaar over te 
nemen. 

Personeel

De gemiddelde vaste formatie in 2011 was 25 fp, de tijdelijke 
formatie op jaarbasis 3,38 fp. In totaal 28,38 fp. 
Vaste en tijdelijke medewerkers hebben meegewerkt 
aan het project Fotoleren (het hele jaar) en de verhuizing 
van de fotocollectie van het Wereldmuseum Rotterdam 
(vanaf 1 juli 2011). Daarnaast zijn medewerkers tijdelijk 
aangenomen voor vervanging wegens zwangerschapsverlof 
en projecten zoals De Donkere Kamer. Eén vaste 
medewerker is vertrokken vanwege het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd. Twee vaste medewerkers 
hebben ontslag gevraagd en gekregen. Twee tijdelijke 
medewerkers hebben na een positief beoordelingsgesprek 
een vaste aanstelling gekregen.
Voor de nieuwe functie Projectleider Tentoonstellingen is 
aan de AWVN gevraagd een functiewaarderingsonderzoek 
uit te voeren. Dit heeft geleid tot een hogere schaalindeling.

Medewerkers 
Tabel: formatie 2011

Omschrijving 2010 2011

Totale formatie 26,64 fp 28,38 fp
Vaste formatie 24 fp (32) 25 fp (33)
Mannen vaste formatie 35 % 40%
Vrouwen vaste formatie 65 % 60%
Tijdelijke formatie 2,64 fp (8) 3,38 fp (12)
Mannen tijdelijke formatie 25% (2) 17% (2)
Vrouwen tijdelijke formatie 75% (6) 83% (10)

Freelancers
Het museum maakt gebruik van de diensten van bijna 40 
freelancers, die onregelmatigwerkzaamheden verrichten en 
daarvoor een factuur sturen.
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Vrijwilligers 
Het museum heeft een beperkt aantal vrijwilligers. Twee 
werken een dag per week bij de afdeling Presentaties in de 
bibliotheek. Twee afgestudeerde kunsthistorici hebben 
enkele maanden onderzoek gedaan ten behoeve van de 
afdeling Presentaties en Collecties. 

Stagiairs
Het beleid van het museum is dat alle afdelingen minimaal 1 
tot 2 stagiairs per half jaar begeleiden. Dat zijn in totaal dus 
minimaal 6 stagiairs per half jaar voor het hele museum. Er 
liepen in  2011 in totaal 13 studenten stage in het museum: 
MBO (3), HBO (7) en Universiteiten (3). Het ging om 3 
mannen en 10 vrouwen.

Scholing
In 2011 was een jaarlijks scholingsbudget van € 250 
per persoon beschikbaar. Medewerkers konden zelf 
een aanvraag voor scholing ter beoordeling bij hun 
leidinggevende indienen. Alleen de medewerker BHV 
hebben de verplichte tweejaarlijkse cursus Bedrijf Hulp 
Verlening gevolgd. 

Ziekteverzuim
Het museum voert een actief preventiebeleid om 
ziekteverzuim te voorkomen. Leidinggevenden 
(afdelingshoofden) voeren gesprekken met medewerkers 
die een frequent ziektepatroon hebben (een ziekteverzuim 
van meer dan 5%). Toch is het ziekteverzuim ten opzichte 
van 2010 met ruim 3,5 % gestegen. Het kort verzuim is licht 
gestegen, het middellange verzuim is gelijk gebleven. De 
grootste stijging zit in het lang verzuim. Drie medewerkers 
hebben zwangerschapsverlof opgenomen.

Tabel Ziekteverzuim 2011

Omschrijving Toelichting 2010                            2011 
% inclusief 
zwangerschapsverlof

 4,0% 6,3%

% exclusief 
zwangerschapsverlof

 2,6 % 6,1% 

Ziekteduur in 
dagen 

468 805

Nul verzuim 13,9%
Kort verzuim 1-7 dagen 1,55% 1,8 %

Middellang verzuim 7-43 dagen 0,68% 0,7%

Lang verzuim  1 43-91 dagen 0,0% 0,6%

Lang verzuim  2 91-183 0,0% 1,1%
Lang verzuim  3 183-365 dagen 0,0% 2,00%
Lang verzuim  4 > 365 dagen 0,0% 0,00%

zakelIjke actIvIteIten

Museum- en webwinkel
De omzet van de museumwinkel (inclusief webwinkel) 
is met 16% gestegen: van € 155.000 in 2010 tot € 180.000 
in 2011. De best verkochte boeken waren Nederland, de 
1000 beste foto’s, met foto’s uit de collectie van het museum 
en de brochure Glasnegatieven (een uitgave van het 
Nederlands Fotomuseum en het Fotomuseum Antwerpen). 
De tentoonstellingscatalogi zorgden voor 40% van de 
jaaromzet. Vooral de catalogi Obras van Chema Madoz, 
The New Topographics en Vieux Paris van Eugene Atget 
werden goed verkocht. In samenwerking met boekhandel 
v/h Van Gennep, die al enige jaren boeken van Nederlandse 
uitgeverijen levert, is de collectie van de winkel uitgebreid 
met fotoboeken van belangrijke buitenlandse uitgeverijen 
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als Aperture, Phaidon, Thames & Hudson en Steidl. 

Illy Museumcafé 
De omzet van het Illy Museumcafé is gestegen van € 25.000 
naar  € 30.000. 

Verhuur en events 
Het museum stelt de ontvangsthal, vergaderruimtes en 
bezoekersruimte ter beschikking voor vergaderingen, 
boekpresentaties en ontvangsten van zakelijke relaties en 
sponsoren. Dat doen we om nieuwe doelgroepen te laten 
kennismaken met het museum en het zorgt voor extra 
inkomsten. 
In 2011 heeft het museum ook kantoorruimtes verhuurd, 
meestal aan bedrijven op de Wilhelminapier. 

“erg verrassend de ‘dark 
room’ leuke techniek, 
PretParken was ook 
interessant, ook voor 
dochter van 8 en alles 
dankzij jeugdvakantie 
PasPoort. ”

- uit het gastenboek
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BIjlagen

het nederlands fotomuseum Bedankt 

Raad van Toezicht
De heer R.J. Vles – voorzitter
De heer B.R.H. Wentrup – secretaris/penningmeester
Mevrouw K.W. Krijgsman
De heer N.J. Surber (tot 1 april 2011)
Mevrouw W. Sütö (tot 1 april 2011)
De heer A. Ribbens
Mevrouw E. van Zanten (vanaf 15 juni 2011)

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

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

Founders Las Palmas
OVG Projectontwikkeling
Havenbedrijf Rotterdam

Hoofdsponsors
BankGiro Loterij
ABN AMRO
Loyens & Loeff
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Sponsors
HP – Nederland (Hewlett-Packard)
Bouwfonds Cultuurfonds
Stichting ter Bevordering van Volkskracht
Erasmusstichting
Stichting Dioraphte
G. Ph. Verhagen Stichting
VSBfonds
Provimi Holding B.V.
Jurriaanse Stichting
KPN
Stichting Elise Mathilde Fonds
ANWB Fonds
K.F. Hein Fonds
Swart van Essen Stichting
Van Capellen Stichting
KPMG
Benthem Crouwel Architekten
Bouwcombinatie Strukton-Jurriëns vof
MK2

Fondsen en sponsors 
BankGiro Loterij
Centrum Beeldende Kunst, Rotterdam 
Erasmusstichting
Eyes on Media 
Fonds BKVB 
Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten 
Fonds voor Cultuurparticipatie 
Gemeente Rotterdam 
Goethe-Institut
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Mondriaan Stichting 
NCDO
Prins Bernhard Cultuurfonds
Senter Novem 
SNS REAAL Fonds 

Stichting Bevordering van Volkskracht 
Stichting Fonds Anna Cornelis 
Stichting Nusa Alifuru 
Stichting Sem Presser Archief 
Terra Foundation for American Art
Van Bijlevelt Stichting
VSB fonds 

Schenkers 
Sophie Jitta (Amsterdam)
Ko Oosterwijk (Bennekom)
Maritiem Museum (Rotterdam)
R.L.F. Nienhuis (Eelde)
André Thijssen (Amsterdam)
Ruud Vlek (Amsterdam)
Bas Vroege (Edam)
Jan Wychers 

Samenwerkingspartners
Antenna-men, Rotterdam
Arminius, Rotterdam
Art Gallery of New South Wales, Sydney
Atelier de Restauration et de Conservation des 
Photographies de la Ville de Paris
AVRO, Hilversum

Beam Systems, Amsterdam
Blue Eye Fotografie, Roosendaal
Bombay Flying Club, Kopenhagen
Bijzondere Collecties Universiteitsbibliotheek Leiden
Maurice Brandts, Rottrdam

Center for Creative Photography | The University of 
Arizona, Tuscon
Centre national des arts plastiques, Parijs
Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag
Chabot Museum, Rotterdam
Cultdock, Rotterdam
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De Bond van Nederlandse Amateur Fotografen 
Verenigingen (Fotobond)
De Nieuwe Oogst, Rotterdam
De Wijs Design and Production of Stereoscopic 
Instruments, Vianen
EYE Film Instituut Nederland 
Eyes on Media, Amsterdam
Eva Albarran, Parijs

Floris Paalman, Amsterdam
Foam, Amsterdam
Fondation Henri Cartier-Bresson, Parijs
FOTODOK, Utrecht
Fotofestival aan de Maas, Rotterdam
Fotografenfederatie, Amsterdam
Fotomuseum Den Haag
FotoMuseum Provincie Antwerpen
Philip Freriks, Amsterdam
Fundación MAPFRE, Madrid 

Gemeentearchief Rotterdam 
George Eastman House International Museum of 
Photography and Film, Rochester

Havenbedrijf Rotterdam
Douglas Heingartner, Amsterdam
Hizkia – Van Kralingen, Den Haag
Hoek & Sonepouse, Amsterdam
Hungarian National Museum, Boedapest 

IDFA DocLab, Amsterdam
Institut Français, Amsterdam en Parijs
International Film Festival Rotterdam

JapSam Books, Rotterdam
Jenny Smets, Amsterdam
Joop de Jong, Rotterdam

Kosmopolis Rotterdam 
Kossmann.dejong, Amsterdam
Kummer & Herrman, Utrecht 
 

La Fabrica, Madrid
LantarenVenster, Rotterdam 
Laura Verduijn, Amsterdam
Le Bal, Parijs
LP2, Ruimte voor Stedelijke Cultuur, Rotterdam
Cecily Layzell, Amsterdam

Magnum in Motion, New York
Manatwork, Rotterdam
Master Daguerreotypist, Marinus Ortelée
Ministerie van Defensie, Instituut Militaire Geschiedenis, 
Den Haag
Musée Carnavalet, Paris
Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam 
Museum Maluku, Utrecht 
Museum Ludwig, Keulen

NAi Uitgevers, Rotterdam
Nationaal Archief, Den Haag
National Film Board of Canada
National Library of Norway, Oslo
Nederlandse Fotovakschool
New York Times
Nieuwe Oogst, Rotterdam
Noorderlicht, Groningen
Alex Novak, Daguerreian Society

Paradox, Edam
Paris Musées, Parijs
Paris Photo, Parijs
Pastelle Music, Amsterdam
Peter Romkema Licht, Amsterdam



jaarverslaG NederlaNds Fotomuseum 2011 5150

Phanta Vision, Amsterdam
PhotoEspaña, Madrid
PhotoQ, Amsterdam
Pictura Imaginis, Heiloo
Post Editions, Rotterdam
Profilex, Amsterdam
Prospektor, Amsterdam

RAAF Projecten, Schiedam
Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Amersfoort
Reynoud Homan, Amsterdam
Rineke Dijkstra, Amsterdam
Riwi Collo Type, Amsterdam
Rijksdienst Kunsthistorische Documentatie, Den Haag
RN, Amsterdam
Rocka Art-Lab, Rotterdam 
Ron de Hoog, een visie in lijsten BV, Maassluis

S-color, Amsterdam
Schaden,com, Keulen
Schrijen Boekbinders, Nieuwstadt
SKOR, Amsterdam
SKVR BeeldFabriek, Rotterdam
Stedelijk Museum Alkmaar
Stedelijk Museum Amsterdam
Steenbergen Stichting, Den Haag
Stichting Nusa Alifuru
Storyplanet
Studio Aksento, Breda
Studio Beige, Rotterdam 
Submarine, Amsterdam
Swoon, Sign & Visual, Barendrecht

Technische Sammlungen Dresden, Museen der Stadt 
Dresden
Terveertekst, Amsterdam
TIME, New York
TNO, Delft

TomDavid Architecten, Rotterdam
Ton Peek, Utrecht
Trigger BV, Nieuwegein 
Tungsten Studio. Audiovisual Experiences, Amsterdam

Upian, Parijs

Vandejong, Amsterdam
Villa Zebra, Rotterdam

Willem de Kooning Academie, Rotterdam

Bruikleengevers tentoonstellingen
Abir Boukhari
Aletta. Instituut voor Vrouwengeschiedenis, Amsterdam
ARGOS distribution, Brussel

Bijzondere Collecties Bibliotheek Universiteit Leiden 

Carel van Hees, Rotterdam
Carlier | Gebauer, Berlijn
Center for Creative Photography | The University of 
Arizona, Tuscon
Christopher Grimes, Los Angeles 

ELASTIC, Malmö
Eric Duivenvoorde 

Flip Bool, Den Haag
Fundación MAPFRE, Madrid 

Galerie Michel Rein, Parijs
Gemeentearchief Rotterdam 
George Eastman House International Museum of 
Photography and Film, Rochester

Luis Gonzalez Palma, Córdoba (Argentinië) 
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Instituut voor Beeld en Geluid, Hilversum
ISSG, Amsterdam

Joods Historisch Museum, Amsterdam  

Kerlin Gallery, Dublin
Koch Oberhuber Wolff, Berlin
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

Museum Rotterdam, Rotterdam

Luhring Augustine, New York 
Meessen De Clercq Gallery Brussels
Rob Mostert, Rijswijk
Musée Carnavalet, Paris 

Paradox, Edam
Pieter Boersma, Amsterdam

Spaarnestad Photo, Den Haag 
Stedelijk Museum, Amsterdam

The Walt Disney Company, Hilversum
Tropenmuseum, Amsterdam 

Yossi Milo Gallery, New York

En
Alle jaarkaarthouders en bezoekers van het Nederlands 
Fotomuseum

tentoonstellIngen In huIs

ANGRY | Jong en radicaal 
22.jan.2011_13.jun.2011

Sinds 9/11 is radicalisering een hot topic en wordt 
radicalisme per definitie bestempeld als negatief. ANGRY 
keek naar radicalisering onder jongeren en zocht naar 
antwoorden op deze vragen vanuit drie perspectieven: 
kunstenaars, de media en jongeren zelf.  
Een selectie belangrijke internationale kunstenaars, 
fotografen en filmmakers reflecteerde op aspecten 
van hedendaags radicalisme. In een video-installatie 
kwamen twaalf radicalen en ex-radicalen aan het woord, 
waaronder Maaike Meijer (Paarse September), Izz ad-
Din Ruhulessin (moslim, student politicologie), Isa Kort 
(kraker), Roel van Duin (Provo, kabouterbeweging) en 
Saskia Duys (christenactivist). De jongeren kwamen 
in de tentoonstelling aan het woord via verscheidene 
projecten die in groeps- en schoolverband waren gemaakt 
onder begeleiding van Kosmopolis Rotterdam. In de 
tentoonstelling was voorts een uitgebreide historische 
tijdlijn te zien over radicalisme in Nederland. Middels een 
speciaal ontwikkelde website werd een game aangeboden 
waarmee men zijn of haar eigen radicaliteit kon meten. 
De tentoonstelling was een co-productie met Paradox, 
Edam, en Kosmopolis. De vormgeving was in handen van 
TomDavid Architecten, Rotterdam en Kummer & Herrman, 
Utrecht. 
Deelnemende kunstenaars: Annette Behrens, Nisrine 
Boukhari, Mohamed Bourouissa, Daya Cahen, Yvon 
Chabrowski, Ad van Denderen, Rineke Dijkstra, Willie 
Doherty, Eva Frapiccini, Jasper Groen, Johan Grimonprez, 
Susan van Hengstum, Runo Lagomarsino & Johan Tirén, 
Eva Leitolf, Aernout Mik, Mirko Martin, Monica Nouwens, 
Corinne Englert & Isabel Morgen & Cora Piantoni, Sarah 
Pickering, Adriaan van der Ploeg, Astrid Proll, Julian 
Röder, Allan Sekula, Jules Spinatsch, Joel Sternfeld, Ari 
Versluis & Ellie Uyttenbroek, Yumosh,Tobias Zielony; 
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de interviews waren met Roel van Duin, Saskia Duys, 
Wynand Duyvendak, Isa Kort, Maaike Meijer, Robert 
Molenaar, Sjors Remmerswaal, Abe Sahetapy, Izz ad-Din 
Ruhulessin, Marieke | Geoffrey Deckers, Erno Eskens. 
Interviewers: Eefje Blankevoort (Prospektor) en Thomas 
Roebers. ANGRY werd ondersteund door het Fonds voor 
Cultuurparticipatie, VSB fonds, SNS REAAL Fonds, 
Mondriaan Stichting, Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties, Prins Bernhard Cultuurfonds, 
Gemeente Rotterdam, CBK Rotterdam, Stichting 
Bevordering van Volkskracht, Eyes on Media,  Goethe-
Institut. 

Andor von Barsy | Fotograaf in Rotterdam 
15.jan.2011_03.aPr.2011

De Duits-Hongaarse fotograaf Andor von Barsy stond lange 
tijd uitsluitend bekend als cameraman en filmmaker die 
ook een periode in Rotterdam heeft gewerkt. In opdracht 
van het bedrijfsleven en de gemeente Rotterdam werkte 
hij in 1929/30 ook aan een fotoboek over de haven voor de 
Wereldtentoonstelling in 1930 in Antwerpen. De foto’s die 
Von Barsy in zijn Rotterdamse periode maakte kunnen 
achteraf tot de top van de artistieke avantgarde uit het 
interbellum worden gerekend.
Deze tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking 
met het Gemeentearchief Rotterdam, EYE Filminstituut 
Nederland en het International Film Festival Rotterdam. 
Bij de tentoonstelling verscheen een fotoboek. Tijdens het 
IFFR  (3 februari) was de film De stad die nooit rust  (1928) 
van Von Barsy te zien. Tevens was er een programma 
met korte films van Von Barsy in LantarenVenster. 
De experimentele film Hoogstraat (1930) werd in de 
tentoonstelling geprojecteerd. De samenstelling was in 
handen van Joop de Jong en Frits Gierstberg m.m.v. Floris 
Paalman. 

Ars Combinatoria | Chema Madoz
15.jan.2011_03.aPr.2011

De Spaanse fotograaf Chema Madoz (1958) is een ware 
meester van de visuele poëzie. Uiterst scherpzinnig en 
met veel gevoel voor humor weet hij in zijn foto’s een 
verwarrende en soms surrealistische wereld neer te zetten. 
Madoz combineert dagelijkse objecten op verschillende 
manieren en fotografeert deze zonder ze vervolgens digitaal 
te manipuleren. Hiermee creëert hij beelden die buiten hun 
originele context worden geplaatst en samen een nieuwe 
werkelijkheid vormen. Het Fotomuseum presenteerde voor 
eerst in Nederland het werk van deze Spaanse fotograaf in 
samenwerking met La Fabrica (Madrid). Deze expositie met 
werk uit de periode 1983-heden werd samengesteld door de 
Spaanse curator Oliva Maria Rubio.

NUNUSAKU | Verhalen van migratie. Conny Luhulima en 
Geert van Kesteren 
09.aPr.2011_26.jun.2011

Nunusaku - verhalen van migratie van fotografenduo Geert 
van Kesteren en Conny Luhulima verbeeldde een universeel 
verhaal over identiteit en migratie in een tijdperk van snelle 
globalisering. Conny Luhulima toonde interieurfoto’s 
van huiskamers van familierelaties in Nederland en op 
de Molukken. Geert van Kesteren filmde de inheemse 
Alifuru op het Molukse eiland Ceram. In 1951, nu 60 jaar 
geleden, kwamen 4000 Molukse KNIL-militairen en hun 
gezinnen noodgedwongen naar Nederland met de belofte 
van de Nederlandse regering om terug te keren naar een 
onafhankelijke Molukse republiek. Het zou een tijdelijke 
oplossing zijn, die echter tot op de dag van vandaag 
voortduurt. Onder deze gezinnen bevond zich ook de familie 
Luhulima. 
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Walk on a line... | Paulien Oltheten
09.aPr.2011_19.jun.2011

Oltheten reist met haar camera over de wereld en maakt 
terloops maar trefzeker op straat foto’s en films van mensen 
die langslopen, wachten of rondhangen. De beelden van 
Oltheten lijken registraties van toevallige momenten, maar 
de vastgelegde situaties zijn vaak op basis van observaties 
door haar gecreëerd. Oltheten verwerkt het foto- en 
filmmateriaal in ruimtelijke installaties waar zij ook haar 
aantekeningen en schetsen aan toevoegt. Met grote precisie 
creëert zij aan de hand van verschillende materialen, 
objecten en presentatietechnieken ruimtelijke opstellingen 
die er voor de bezoeker informeel en tijdelijk uit zien. Bij 
NAi Uitgevers verscheen een gelijknamig boek. dat bij de 
opening werd gepresenteerd. 

Dream City | Anoek Steketee en Eefje Blankevoort
25.jun.2011_28.aug.2011

Samen met schrijfster Eefje Blankevoort reisde de 
Nederlandse fotografe Steketee langs pretparken in o.a. 
Irak, China en de Verenigde Staten en fotografeerde de 
omgeving, bezoekers en medewerkers. De naam van het 
project, Dream City, is genoemd naar het gelijknamige 
pretpark in Irak.Koerden, Sjiieten, Soennieten, 
Amerikaanse soldaten, Christenen en Moslims, allen 
bezoeken zij het park. De tentoonstelling omvatte ruim 
30 foto’s in combinatie met korte verhalen over de 
pretparken en quotes van oprichters ervan. Gelijktijdig 
met de tentoonstelling verscheen het boek Dream City met 
foto’s, achtergrondverhalen en persoonlijke verhalen van 
medewerkers en bezoekers van de verschillende parken. 
Dream City werd geopend door schrijfster en journaliste 
Tracy Metz.

New Topographics | Revolutie in de landschapsfotografie 
25.JUN.2011_11.SEP.2011
De tentoonstelling New Topographics uit 1975 stelde 
destijds de gangbare landschapsfotografie ter discussie. 
De deelnemende fotografen maakten geen dramatische 
composities van een overweldigende natuur meer, maar 
foto’s van plekken waar de invloed van de mens duidelijk 
zichtbaar was: suburbs, benzinestations, snelwegen, en 
industriegebouwen. Deze fotografen waren Robert Adams, 
Lewis Baltz, Bernd en Hilla Becher, Joe Deal, Frank Gohlke, 
Nicholas Nixon, John Schott, Stephen Shore en Henry 
Wessel Jr. 
Na 35 jaar was New Topographics weer in haar 
oorspronkelijke vorm te zien. De tentoonstelling, die van 
grote invloed was op de ontwikkeling van de fotografie, 
omvatte alle 100 vintage prints van het origineel. Dat het 
gedachtegoed van de New Topographics nog steeds actueel 
is, werd getoond aan de hand van nieuw werk van de 
Nederlandse fotografen Theo Baart, Marie-José Jongerius, 
Hans Gremmen en Frank van der Salm. Gremmen maakte 
een videofilm gebaseerd op Google Street View.  
New Topographics was samengesteld door Britt Salvesen 
van het  Center for Creative Photography, Tucson en  
Alison Nordström, George Eastman House, Rochester. 
Bij de tentoonstelling, die rondreisde langs musea in 
de Verenigde Staten en Europa, verscheen een lijvige 
catalogus. In samenwerking met het Columbia College in 
Chicago organiseerde het Nederlands Fotomuseum een 
internationaal symposium. Tentoonstelling en symposium 
werden genereus ondersteund door de Terra Foundation for 
American Art. 



jaarverslaG NederlaNds Fotomuseum 2011 5958

Steenbergen Stipendium
03.seP.2011_30.okt.2011

Elk jaar bezoekt een jury, deze editie bestaande uit Kim 
Knoppers (voorzitter), Colette Olof (curator Foam) 
en Koen Hauser (fotograaf) voor de Steenbergen 
Stichting de Nederlandse kunstacademies die een 
aparte afstudeerrichting fotografie hebben. Het werk 
van de genomineerden wordt vervolgens gepresenteerd 
in een tentoonstelling in het Nederlands Fotomuseum. 
De uiteindelijke winnaar van het stipendium voor 
jonge fotografen ontvangt een bedrag van € 5.000. De 
genomineerden voor het Steenbergen Stipendium 2011 
waren: 
Pieter van den Boogert - Koninklijke Academie van 
Beeldende Kunsten, Den Haag  
Sanne Kabalt - Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht  
Guus Kaandorp - Koninklijke Academie van Beeldende 
Kunsten, Den Haag  
Raoul de Lange - Koninklijke Academie van Beeldende 
Kunsten, Den Haag (winnaar) 
Lotte Reimann - Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam
 
Eugène Atget | Vieux Paris 
24.seP.2011_08.jan.2012

Deze grootse, internationaal reizende tentoonstelling 
bracht voor het eerst ruim 200 foto’s van de Franse 
fotograaf Eugène Atget (1857 – 1927) naar Nederland. Atget 
fotografeerde rond 1900 in Parijs op plaatsen waar de stad 
nog niet door afbraak en modernisering was aangetast. Het 
beeld van het oude Parijs dat uit de foto’s van Atget oprijst 
is uniek, zowel in detaillering als in sfeer, die romantisch 
en surreëel tegelijk is. Atget behoort als fotograaf tot de 
internationale top en hij wordt met terugwerkende kracht 
gezien als de grondlegger van de documentaire fotografie. 
Zijn werk inspireerde talloze andere grote fotografen en 
beeldend kunstenaars, zoals Walker Evans en Man Ray, 
en de surrealisten zagen hem als belangrijke voorloper. De 
naam Atget komt in ieder geschiedenisboek over fotografie 

voor. Voor de productie van Eugène Atget, Vieux Paris, een 
initiatief van het Nederlands Fotomuseum en MAPFRE, 
waren gezamenlijk verantwoordelijk: Fundacion MAPFRE, 
Musée Carnavalet, het Nederlands Fotomuseum, Paris 
Musées en het Atelier de Restauration et de Conservation 
des Photographies de la Ville de Paris (ARCP). 
Na Madrid (Fundacion MAPFRE) en Rotterdam reisde de 
expositie door naar Parijs (Musée Carnavalet) en Sydney 
(Art Gallery of New South Wales). Het merendeel van de 
originele afdrukken in de tentoonstelling waren afkomstig 
van het Musée Carnavalet in Paris. De Atgetfoto’s uit het 
originele album dat in bezit was van Man Ray kwamen van 
het George Eastman House in Rochester.  De samenstelling 
van tentoonstelling en catalogus was in handen van Carlos 
Gollonet (MAPFRE) en Frits Gierstberg m.m.v. Françoise 
Reynaud (Musée Carnavalet). De feestelijke opening werd 
verricht door Philip Freriks. 

Nieuwe Oogst
02.nov.2011_20.nov.2011

In samenwerking met Nieuwe Oogst presenteerde het 
Fotomuseum werk van twee jonge Rotterdamse talenten. 
FS (Faisal Syed,1991) fotografeerde gedurende 12 maanden 
Rotterdam en haar inwoners. Door middel van intieme 
portretten van modebewuste jongeren in Rotterdam, heeft 
FS daarbij een bijzonder tijdsdocument gecreëerd. Abubakr 
Akkari (1996) stelt een constante nieuwsgierigheid tentoon 
voor het kleine, de haast onzichtbare details in zijn directe 
omgeving die hij dagelijks tegenkomt op zijn reis naar 
school, in zijn klaslokaal en bij hem thuis.

Foto Nationaal | Fotosalon 
02.nov.2011_20.nov.2011

Deze tentoonstelling viel in het kader van de jaarlijkse 
nationale fotosalon van de Fotobond, de koepelorganisatie 
voor amateurclubs. Dit paradepaardje van de 
Fotobond toont het beste fotowerk van de Nederlandse 
vrijetijdsfotografen. Hiervoor komen fotografen in 
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aanmerking die het predicaat Bonds Meester Klasse (BMK) 
hebben verworven en fotografen die in het bezit zijn van 
internationale onderscheidingen (FIAP). Ook zij die na 
eerdere ballotage toegelaten zijn tot gespecialiseerde 
richtingen in de fotografie zoals o.a. Portretfotografie, 
Natuurfotografie, of Journalistieke fotografie ontvingen een 
uitnodiging voor deelname aan Foto Nationaal. De jury, dit 
keer bestaande uit fotografen Laura Samsom, Peter Muller 
en Rommert Boonstra en als voorzitter Gijs van Gent. 
Foto Nationaal werd op een achttal plaatsen in het land 
gedurende circa vier weken tentoongesteld. De rondreis 
begon in het Nederlands Fotomuseum. Daarna volgden 
exposities in Goes, Almere, Hengelo, Epe, Veendam, Beek 
(L) en Veldhoven. 

ZAND | Erik Wesselo
26.nov.2011_15.jan.2012

Afgelopen jaren werkte de kunstenaar Erik Wesselo in 
opdracht van het Fotomuseum, Havenbedrijf Rotterdam 
en SKOR aan zijn beeldproject ZAND over Maasvlakte 2. 
Wesselo reisde hiervoor naar Rameshwaram (Zuid India), 
Seamangeum (Zuid Korea) en Palm Jumeirah (Dubai) 
waar hij grote landaanwinningprojecten vastlegde op 
polaroid foto’s en 16 mm filmbeelden. Deze combineerde 
hij in de tentoonstelling met de beelden die hij maakte van 
Maasvlakte 2.

oPenIngen

In 2010 is het museum gestart met het combineren van 
tentoonstellingsopeningen en drie keer per jaar een groots 
opgezette openingsdag te organiseren. Deze gecombineerde 
openingen trokken steeds veel bezoekers en werden 
zeer goed gewaardeerd. Ook in 2011 is gekozen voor deze 
opzet. In januari werden de tentoonstellingen ANGRY, 
Ars Combinatoria en Andor van Barsy op feestelijke wijze 
geopend. Burgemeester Aboutaleb opende de Rotterdam 

tentoonstelling van Andor von Barsy, de bekende Spaanse 
fotograaf Chema Madoz leidde bezoekers rond in zijn 
eigen tentoonstelling en een diverse groep van politici, 
Molukkers, (ex)-radicalen, fotografen, kunstenaars en 
relaties van het museum woonden het debat van ANGRY 
over radicalisme bij. In de zomer was veel vakpubliek uit 
binnen- en buitenland aanwezig voor de opening en het 
symposium over New Topographics. In het najaar serveerde 
het museum, met dank aan Ma Guise, een Parijse brunch 
aan 500 bezoekers en sprak Philip Freriks tijdens de brunch 
over de foto’s die hij maakte in Parijs van dezelfde plekken 
als die waar de fotograaf Eugene Atget opnamen maakte. 
Diezelfde dag werden alle rechthebbenden/erfgenamen en 
fotografen die deel uitmaken van de collectietentoonstelling 
De Donkere Kamer uitgenodigd de complete  tentoonstelling 
als eerste te bezichtigen.

PuBlIcatIes

De afdeling tentoonstellingen was in 2011 betrokken bij de 
totstandkoming van de volgende publicaties:

Andor von Barsy fotograaf in Rotterdam 1927 - 1942
Frits Gierstberg schreef de tekst en maakte met Joop de 
Jong een keuze uit de foto’s voor de eerste boek over de 
Hongaars-Duitse fotograaf en filmer Andor von Barsy, voor 
de Tweede Wereldoorlog een periode in Rotterdam werkte. 
Reynoud Homan verzorgde de vormgeving (Jap Sam 
Books).

Paulien Oltheten. Photos from Japan and my Archive.  
Walk on a line, the idea to deviate from it, for example in a film 
Na het succesvolle Theorie van de straat maakte Paulien 
Oltheten wederom een boek vol fotografische en 
schriftelijke notities van haar waarnemingen van 
voorbijgangers op straat . Van het boek is ook een 
genummerde speciale editie verschenen (NAi Uitgevers).
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Dream City
Anoek Steketee en Eefje Blankevoort reisden samen langs 
pretparken op talloze plaatsen in de wereld. Bij de opening 
van de tentoonstelling werd een fraai geproduceerd, groot 
formaat fotoboek gepresenteerd, vormgegeven door Sybren 
Kuiper (Kehrer Verlag).  

New Topographics
Bij de gelijknamige reizende tetnoonstelling verscheen 
een uitgebreide en zeer informatieve, geïllustreerde 
catalogus met alle foto’s van de exposanten en essays van 
samenstellers Britt Salvesen en Alison Nordström. Salvesen 
schrijft over de ‘New Topographics’ en plaatst deze in een 
fotohistorische en culturele context. Alison Nordström 
gaat in op de invloed die de ‘beweging’ tot op de dag van 
vandaag heeft op de internationale fotografie. Ook de is de 
oorspronkelijke catalogus uit 1975 in dit boek in haar geheel 
gereproduceerd. Deze is niet meer verkrijgbaar en geldt als 
een collectors item. 

Eugène Atget
De lijvige catalogus bij de overzichtstentoonstelling van 
Atget kwam tot stand in samenwerking met La Parisienne 
de la Photographie, Parijs en bevat essay’s van Guillaume 
Le Gall, Jeff Dyer en Anne Cartier-Bresson & Marsha 
Sirven. Bijzondere aandacht was er bij de productie voor 
fotorestauratie en conservering. Het boek werd in zes 
kleuren gedrukt om de fijne nuances in de kleurverschillen 
tussen de fotografische objecten goed te laten uitkomen. 
Boek en tentoonstelling werden samengesteld door Carlos 
Gollonet en Frits Gierstberg (TS Editores).

aanBod educatIe

Rondleidingen
Bij alle tentoonstellingen verzorgde ons team vele 
rondleidingen op maat voor een divers publiek, variërend 

van onderwijsgroepen, amateurfotografen, kunstclubs, 
sponsors en algemeen publiek. Voor specifieke doelgroepen 
werden ook rondleidingen gegeven waarin onze collectie en 
restauratieactiviteiten centraal stonden. Iedere zondag kon 
het publiek deelnemen aan een gratis middagrondleiding 
door de hoofdtentoonstelling. De nieuwe kinderrondleiding 
bij De Donkere Kamer werd goed ontvangen door onze 
jongere bezoekers.

PrImaIr onderWIjs en Bso’s

Cultuurtraject primair onderwijs
De samenwerking met de SKVR in het Cultuurtraject 
2010-2011 voor groep 5/6 werd succesvol voortgezet. 
In het voorjaar werd het fantasierijke werk van Chema 
Madoz bekeken en besproken met de leerlingen, waarna 
zij in de aansluitende workshop onder leiding van twee 
fotografen ‘magische portretten’ maakten door met behulp 
van spiegelreflexcamera’s te experimenteren met licht en 
beweging. De resultaten werden op een speciaal hiervoor 
gemaakte website gepresenteerd. In november werd dit 
jaar reeds gestart met het Cultuurtraject 2011-2012 bij de 
tentoonstelling De Donkere Kamer. Onder begeleiding 
van fotografen bekeken leerlingen een selectie van films 
in de tentoonstelling, waarin ze kennis maakten met de 
ontstaansgeschiedenis van de fotografie. In de workshops 
maakten zij prachtige fotogrammen, die in de doka’s van 
de SKVR BeeldFabriek gefixeerd werden om als echte 
kunstwerkjes mee naar huis te nemen. 

Basisaanbod - workshops portret, Museumles De Museumkist, 
Kinderrondleiding (groep 5 t/m 8)
Het basisaanbod voor primair onderwijs bestond uit de 
workshop met als thema portretfotografie en een prachtige 
museumles over het bewaren van foto’s (De Museumkist). 
Daarnaast werd bij De Donkere Kamer een nieuwe 
kinderrondleiding ontwikkeld voor groep 5 t/m 8.
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voortgezet onderWIjs en mBo

Cultuurtraject Verbeeld Je – ANGRY
‘Verbeeld Je’ is een jaarlijks succesvol samenwerkingsproject 
tussen de SKVR en het Nederlands Fotomuseum in het 
kader van het Cultuurtraject, waarin het leren kijken én 
leren fotograferen centraal staan. Het programma startte 
in het Nederlands Fotomuseum. De groep kreeg eerst een 
interactieve rondleiding door de tentoonstelling ANGRY, 
jong en radicaal. Tijdens de rondleiding bekeken en 
bespraken leerlingen onder leiding van een museumdocent 
lichaamstaal en de verbeelding van emotie in het werk van 
verschillende beeldmakers in de tentoonstelling.  
Vervolgens werkten zij aan een praktijkopdracht in de 
SKVR BeeldFabriek, waarbij de  leerlingen portretten 
van elkaar maakten. De foto’s werken op een computer 
ingeladen en samengevoegd tot een eindwerkstuk (collage). 
Tot slot kregen zij de gelegenheid hun werkstukken te 
uploaden op de website van het Nederlands Fotomuseum 
(www.nederlandsfotomuseum/verbeeldje/angry).

Kijkwijzers, rondleidings- en workshopspecials en maatwerk
Bij verschillende tentoonstellingen werd extra materiaal 
gemaakt voor de bovenbouw van het voortgezet 
onderwijs. Bij ANGRY- jong en radicaal ontwikkelde 
Elsbeth Pijnappels een workshopspecial die onderdeel 
uitmaakte van het uitgebreide educatieve traject bij 
deze tentoonstelling. In dat kader werden door partner 
Kosmopolis gastlessen op school verzorgd voor het 
Rotterdamse ROC Zadkine, waarna deze groepen in het 
museum de tentoonstelling bezochten. Voor het Rudolf 
Steinercollege uit Rotterdam werd een compleet zesdaags 
lesprogramma ontwikkeld over portretfotografie dat 
resulteerde in een tentoonstelling op school. Bij Eugène 
Atget, Vieux Paris werd een kijkwijzer ontwikkeld voor 
individuele leerlingen uit de bovenbouw en werd een 
handleiding voor een interactieve rondleiding gemaakt 
met verschillende opdrachten rondom het thema 
straatfotografie.

Workshops basisaanbod (alle niveaus)
Het vorig jaar verbeterde workshopaanbod werd dit jaar 
opnieuw aangeboden. Het aanbod varieert van portret- en 
straatfotografie tot een workshop geschiedenis van de 
fotografie en een workshop ‘beeld en taal’. 

hoger onderWIjs en vakPuBlIek

Begeleidingstrajecten Pabo Hogeschool Rotterdam
Ook Pabo studenten weten hun weg goed te vinden naar 
het museum. In de eerste helft van 2011 is er een intensief 
begeleidingstraject geweest voor de 2e jaars studenten van 
de Pabo HR&O in het kader van de module Kunsteducatie, 
waaraan ook andere Rotterdamse kunstinstellingen 
deelnamen. Dit programma is uitgebreid geëvalueerd en 
werd door veranderingen binnen de HRO voor schooljaar 
2011-2012 in een compactere vorm aangeboden. Het 
programma wordt ook aangeboden aan andere pabo’s. 

Stages
De afdeling educatie bood ruimschoots de mogelijkheid 
ervaring op te doen aan verschillende stagiaires. In de 
eerste helft van 2011 werd het team versterkt met een 
vierdejaars stagiaire afkomstig van de Hogeschool 
Rotterdam, opleiding communicatie. Zij onderzocht de 
aansluiting van het huidige aanbod met het voortgezet 
onderwijs en de gevolgen voor het museum bij een eventueel 
verdwijnen van de cultuurkaart. In het najaar boden we 
plek aan twee stagiaires. Een vierdejaars van de opleiding 
Docent Beeldende Kunst en vormgeving hield zich onder 
meer bezig met de VO-specials bij Eugène Atget, Vieux 
Paris en de verbetering van het pabo-programma voor de 
HRO. Daarnaast startte in het najaar een stagiaire van het 
Albeda College, opleiding voor directiesecretaresse. Zij 
ondersteunde de afdeling bij de organisatie van events en 
groepsbezoek. 
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Academiedagen 
Elk jaar organiseert het Fotomuseum voor de eerstejaars 
studenten fotografie van alle Nederlandse - en eventueel 
Vlaamse - opleidingen, in september en oktober 
de academiedagen, waarin een rondleiding wordt 
gecombineerd met een introductie van de bibliotheek.

De Dag van de Fotografiestudent en Steenbergen Stipendium
Weer terug van weg geweest was dit jaar het Steenbergen 
Stipendium. Voorafgaand aan de uitreiking van 
het Steenbergen Stipendium vond de Dag van de 
Fotografiestudent plaats. Gerenommeerde fotografen 
deelden hun kennis met een jonge lichting Nederlandse 
fotografietalenten. In reeks lezingen over het thema Beyond 
the Digital werd ingegaan op de voorzichtige ‘comeback’ van 
de analoge fotografie. Over dit thema spraken: schrijfster en 
kunstcriticus Sacha Bronwasser, fotograaf Paul Bogaers en 
fotograaf columnist Fran van der Hoeven. 

Weekend van het Fotoboek
Ook dit jaar organiseerde het Nederlands Fotomuseum 
het Weekend van het Fotoboek. In deze editie werden de 
klassieke wijze van het maken van een ‘papieren’ fotoboek 
afgezet tegen en het steeds verder oprukkende digitale 
fotoboek. Het programma bevatte lezingen, interviews en 
korte presentaties door fotografen, boekhandelaren en 
schrijvers over papieren en digitale boeken. Wederom waren 
er dit jaar grote namen uit binnen- en buitenland bereid 
gevonden om hun passie te delen. Met lezingen van onder 
anderen Markus Schaden en Gerry Badger en een markt 
met oude zeldzame fotoboeken en nieuwe publicaties.

Internationaal Symposium Reframing the New Topographics 
in Europe 
Op zaterdag 25 juni werd in het Nederlands Fotomuseum 
de tentoonstelling New Topographics geopend. De tien 
gepresenteerde fotografen stelden destijds de romantische 
landschapsfotografie ter discussie en ontwikkelden 

een nieuwe fotografische visie op het landschap. Geen 
dramatische composities van een overweldigende natuur 
meer, maar foto’s die een beschrijving zijn van een plek waar 
de invloed van de mens duidelijk zichtbaar is. Voorafgaand 
aan de opening van deze tentoonstelling organiseerde het 
Fotomuseum een internationaal symposium over de invloed 
van de New Topographics op de Europese fotografie. 
Sprekers: Britt Salvesen (USA), Eric de Chassey (I), 
John Rohrbach (USA), Frits Gierstberg, Jorge Ribalta 
(SP), Thomas Weski (D), Laris Dryansky (F) en Greg 
Foster-Rice (USA). Het symposium werd georganiseerd 
in samenwerking met het Columbia College in Chicago 
en ondersteund door de Terra Foundation, het Centre for 
Creative Photograpy (Tucson) en het Goethe-Instituut.

amateurfotografen 

Fotografieweekeinden
Vanwege de unieke mogelijkheid die ons werd geboden door 
het Havenbedrijf om met een select gezelschap in de avond 
te fotograferen op  Maasvlakte 2, kunnen we dit jaar niet 
echt spreken van een weekend. Wel hebben we voorafgaand 
aan de Week van de Amateurkunst de Fotowedstrijd 
Nieuw Land uitgeschreven. De tien beste inzendingen 
mochten mee met de nachtelijke fotografieworkshop op 
de tweede Maasvlakte. Ook gaf fotograaf Freek van Arkel 
een presentatie over fotograferen op de Maasvlakte. Van 
Arkel is een van de vaste fotografen van het Havenbedrijf 
Rotterdam en fotografeert onder andere Maasvlakte 2. 
Aan de hand van zijn foto’s vertelde hij op informele en 
inspirerende wijze over zijn beweegredenen, werkwijze en 
keuzes bij het vastleggen van deze bijzondere plek. 

Fotofestival aan de Maas
Dit jaar voor de tweede keer in Las Palmas, een 
bruisend vijfdaags festival voor amateurfotografen met 
tentoonstellingen en tal van andere activiteiten, zoals 
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debatten, rondleidingen, workshops en lezingen van 
onder andere Hans van der Meer, Rince de Jong, Eddy 
Seesing, Hans Wilschut, Carel van Hees, Gerco de Ruijter 
en vele anderen. Het fotofestival is een initiatief van de 
BNAFV/Fotobond Afdeling-12, waarbij 19 verenigingen 
van vrijetijdsfotografen uit Rotterdam en omgeving zijn 
aangesloten en werd georganiseerd in nauwe samenwerking 
met de SKVR BeeldFabriek en het Nederlands 
Fotomuseum. In voorbereiding op het festival organiseerde 
het museum een workshop met fotograaf Rens Horn over 
de manier waarop een fotograaf met het thema RAW ZONE 
om kan gaan en een workshop over het inrichten van een 
club-presentatie op het festival.  

algemeen PuBlIek en kInderen

Workshopspecial Dag van de Rotterdamse geschiedenis 
In het kader van de Maand van de Geschiedenis 
organiseerde het Nederlands Fotomuseum op zondag 16 
oktober portretworkshops voor kinderen en volwassenen. 
De Dag van de Rotterdamse Geschiedenis stond in het 
teken van Napoleon. Napoleon liet vele portretten van 
zichzelf schilderen, nu fotograferen we vooral. In de 
Workshop ik & wij leerden de deelnemers meer over de 
geschiedenis van portretfotografie en gingen ze onder 
begeleiding van een fotograaf in duo’s zelf aan de slag. Er 
was een kinder- en een volwassenenworkshop. 

Workshopspecial: Holland Doc 
In samenwerking met Holland Doc werd een workshop 
straatfotografie aangeboden. 
Na afloop van de workshop konden de deelnemers naar 
de presentatie van de installatie Nabeelden van Rein Jelle 
Terpstra. 

Film van en interview met Allan Sekula en Noel Burch
Het Nederlands Fotomuseum, Doc. Eye Film en SKOR 
| Stichting Kunst en Openbare Ruimte presenteerden in 

LantarenVenster de nieuwste film van de wereldberoemde 
fotograaf-filmer-schrijver Allan Sekula: The Forgotten 
Space. In The Forgotten Space trekt Sekula er met de Frans-
Amerikaanse regisseur en filmhistoricus Noël Burch op uit. 
Samen verkennen ze de zee; de ‘vergeten ruimte van onze 
moderne tijd, waar globalisering op de meest prangende 
wijze zichtbaar wordt.’ ‘Wie de zee beheerst, regeert de wereld’. 
Na de film werden Sekula en Burch geïnterviewd door Sven 
Lütticke, kunstcriticus en kunsthistoricus.

Dag van de Woede
In het kader van de tentoonstelling ANGRY/ jong en 
radicaal vond op 14 mei in het aangrenzende LP2 de Dag 
van de Woede plaats. Een dag over radicalisme en de 
waarde van woede met Astrid Proll (ex RAF), Thomas Von 
der Dunk, Hassnae Bouazza, Nicole Robbers, Samir, Jean 
Tillie en de fotografen Ad van Denderen, Sarah Pickering, 
Eva Frapiccini, Jasper Groen, Eva Leitolf en Julian Röder. 
De dag werd geleid door Farid Tabarki. De Dag van de 
Woede was een coproductie van LP2, Kosmopolis, Paradox, 
Nederlands Fotomuseum en Prospektor.

Vier Generaties Zuid
In 2008 hebben we het project, Het verhaal achter de foto, 
migratiegeschiedenis Rotterdam afgerond en in 2009 heeft 
de afdeling educatie een nieuwe aanvraag ingediend bij 
‘Musea in de wijken’ om de verhalen die in 2008 gemaakt 
zijn te laten reizen. Van het toegekende geld is in 2009 door 
het productiebureau Mothership een start gemaakt van de 
bouw van een Verhalentafel. In 2010 is deze voltooid en is 
de Verhalentafel langs verschillende locaties gaan reizen, 
zoals tehuizen voor ouderen van zorginstelling Laurens, 
cultuurcentra’s in de wijken en de openbare bibliotheken in 
Rotterdam. In 2011 hebben we een vijftal nieuwe verhalen 
aan de Verhalentafel kunnen toevoegen, deze keer van 
Rotterdammers die al generaties lang op Rotterdam Zuid 
wonen. 
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Een Dag met Atget
Het Nederlands Fotomuseum stond op 17 december 
volledig in teken van Frankrijk, met een uitgebreid 
programma in Franse sferen. Het programma bestond 
uit een rondleiding door de hoofdtentoonstelling Eugène 
Atget | Vieux Paris en lezingen van Philip Freriks (voormalig 
anchorman NOS Journaal) en Frits Gierstberg (hoofd 
Tentoonstellingen van het museum), die vertelde over deze 
beroemde Franse fotograaf.  

Samen Rotterdam bewaren 
In datzelfde weekend in december was ook een selectie 
van de fotowedstrijd Samen Rotterdam bewaren te zien 
in het museum. Voor deze wedstrijd, uitgeschreven 
door Gemeentearchief Rotterdam en het Nederlands 
Fotomuseum, fotografeerden deelnemers Rotterdam 
op dezelfde wijze als Atget dat met Parijs deed. Het 
Gemeentearchief neemt enkele foto’s op in zijn collectie. 
Vincent Robijn, Hoofd Collecties Gemeentearchief 
Rotterdam, vertelde op deze dag over de fotocollectie van 
het Gemeentearchief en hoe deze wordt aangewend om oud 
Rotterdam in 3D te reconstrueren. 

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

Jeugdvakantieland
Ook dit jaar waren we weer met collega-instellingen 
Museum Boijmans van Beuningen, Villa Zebra en het 
Chabot Museum te vinden op Jeugdvakantieland in Ahoy. 
Met deze instellingen werd een museumplein ingericht 
waar kinderen diverse workshops konden volgen. 

Samenwerking Willem de Kooning Academie 
Met de Willem de Kooning Academie zijn dit jaar de banden 
verstevigd door zowel de 3e als de 4e jaars studenten van de 
docentenopleidingen Beeldende Kunst en Vormgeving 
studenten te betrekken bij de ontwikkeling van online 
educatief materiaal in de vorm van weblessen. Het 
levert het museum een schat aan didactische kennis en 
praktische handvatten op. Deze structurele samenwerking 
wordt voortgezet binnen het project Fotoleren waarvan 
het Nederlands Fotomuseum initiator is. De derdejaars 
studenten ontwikkelen in Fotoleren elk jaar een reeks 
weblessen in samenwerking met het museum. Groepjes 
vierdejaars ontwikkelen complete projectpakketten voor 
Fotoleren.

collectIes

Totaal aantal objecten in beheer: ca. 4.430.000
Aantal in 2011 verworven objecten: ca. 680.000, waaronder 
het archief van Kors van Bennekom dat bestaat uit ca. 
610.000 objecten, het archief van Sanne Sannes (ca. 20.000 
objecten) en het archief van Koen Wessing (ca. 50.000 
objecten volgens een eerste schatting).

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

Memorix
Totaal aantal records (beschrijvingen): 570.642
Totaal aantal scans: 121.513
Aantal in 2011 toegevoegde records (beschrijvingen): 2.100
Aantal in 2011 toegevoegde scans: 5.870
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FileMaker
Totaal aantal records (beschrijvingen): 33.279
Aantal in 2011 toegevoegde records (beschrijvingen): 3.474

aanWInsten 2011

Verwervingen
11 schenkingen, 3 archieven in beheer, 11 aanvullingen op 
reeds ontvangen archieven en 8 aankopen

Archief Koen Wessing (1942-2011)
Archief Kors van Bennekom (1933)
Archief Sanne Sannes (1937-1967)
Theo Baart (1957)
Hans Bol (1957)
Wil van Iersel (1965) 
Sjoerd Knibbeler en Rob Wetzer (1981)
Werk van professionele of amateurfotografen

Aankopen
Bouwlust, Theo Baart (1957)
Paradise City, Hans Bol (1957)
September in a box, Wil van Iersel (1965) 
The Bonsai Project Untitled (Tattoo), Sjoerd Knibbeler en 
Rob Wetzer (1981)
Vintage bariet afdrukken, Koen Wessing (1942-2011)
Werk van professionele of amateurfotografen, o.a. twee 
ambrotypieën

Bijzondere verwerving
Dummy van het boek Chili 1973, Koen Wessing
Overdracht via de erfgenamen van Koen Wessing. 
Oorspronkelijk een schenking van Koen Wessing aan Joop 
den Uyl. Na het overlijden van Koen Wessing door dochter 
Saskia den Uyl aan de erfgenamen teruggegeven.

de collectIe van het museum

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)
Gré Bergsma (1925)
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)
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)
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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)
Esther Kroon (1966-1992) *
Dolf Kruger (1923)
Egbert Kunst (1921-1998)
J.C. Ladiges (1913-1987)
Frits Lamberts (1920-2007)
W.F. Leijns (1884-1966)
Cornelis (1889-1962) en Peter de Leijser (1920-2005) 
Koen Lenarts (1926-2009) *
Manuel van Loggem (1916-1998) 
Lucebert (1924-1994)
Jan van Maanen (1913-1979)
Willem van Malsen (1893-1985)
J.R. Mandos (1924)
Werner Mantz (1901-1983)
Frits Marmelstein (1870-1957)
Peter Martens (1937-1992) *
Wies Meertens (1915-1991)
Victor Meeussen (1911-1986)
Marius Meijboom (1911-1998) 
Cees van der Meulen (1921-1990)
Corrie Meyer-Kattenburg (1910-1995)
Kees Molkenboer (1907-1987)
Wim de Mooij van Wieringen (1915-1999)
Egbert Munks (Herrie van Borssum Waalkes) (1932-1994)
Nico Naeff (1918-1988)
Wim Noordhoek (1916-1995)
F.J. Nusink (1881-1967)
Evert van Ojen (1886-1964)
Jaap d‘Oliveira (1908-1978)
Cas Oorthuys (1908-1975)
Cas van Os (1907- ca. 1980)
Leen van Oudgaarden (1904-1960)
Hans Pelgrom (1939-1980)
Nol Pepermans (1920-2007)
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Hans Poley (1924-2003)
Bas Roodnat (1930-2004)
Frits J. Rotgans (1912-1978) *
Jan Schiet (1921-1964)
Paul Schuitema (1897-1973)
Hans Sibbelee (1915-2003)
Hans Spies (1905-1973)
Alfred van Sprang (1917-1960)
Paul Louis Steenhuizen (1870-1940)
Wim K. Steffen (1907-1998)
Jan Pieter Strijbos (1891-1983)
Richard Tepe (1864-1952) *
Pieter Gerbrand van Tienhoven (1875-1953)
Ellen Thorbecke (1902-1973)
Maria Toby (1936-1984)
Henk Tromp (1926-)
Hugo Tutein Nolthenius (1863-1944)
Jan Rudolph Tutein Nolthenius (1857-1941)
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)
Hein Wertheimer (1913-1997)
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)

Legenda
* In 2011 verworven aanvullingen door aankoop, schenking 

of overdracht (op reeds aanwezige collecties en archieven, 
of in het museum al aanwezig werk van desbetreffende 
fotograaf) 

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)
Koos Breukel (1962)
Carel Blazer (1911-1980)
Henze Boekhout (1947)
Paul Bogaers (1961)
Hans Bol (1957)
Kim Boske (1978)
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)
Jan M.J.J. Gadiot (1911-1990)
Zachary Formwalt (1979)
Anne Geene (1983)
Kees de Graaff (1950)
Arno Hammacher (1927)
Risk Hazekamp (1972)
Carel van Hees (1954)
Maria Hille (1827-1893)
Corine Hörmann (1968)
Wil van Iersel (1965) 
Casparinus Jenezon (1872-1950)
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Geert van Kesteren (1966) 
Johan van der Keuken (1938-2001)
Mark Klett (1952)
Gert Jan Kocken (1971)
Michael de Kooter (1979)
Luuk Kramer (1958)
Susanne Kriemann (1972) 
Helena van der Kraan (1940) *
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)
Sanne Sannes (1937-1967)
Don Sars (1975)
Joachim Schmid (1955)
Paul Seawright (1965)
Steenbergen Stichting (Marcel Borsten, Linda-Maria 
Birbeck, Hanneke Franssen, Hannah Horsch, Mark 
Vincent Houston, Thijs Koelink, Christian van der Kooij, 
Kim Krijnen, Yvonne Lacet, 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)
Bert Verhoeff (1949) 

Roy Villevoye (1960) 
Simon de Waard (1905-1986)
Cor van Weele (1918-1989)
Hans Werlemann (1948)
Koen Wessing (1942)
Diverse professionele en amateurfotografen *

Overzicht gedigitaliseerde archieven en archiefdelen in het kader 
van Fotoleren
De complete glasnegatievenarchieven van Katharina 
Behrend en Richard Tepe. Het archief van Tepe werd 
op voorwaarde van digitalisering aan het Nederlands 
Fotomuseum overgedragen door het Rijksmuseum;
Nitraat- en glasnegatieven uit de archieven van Violette 
Cornelius, Wally Elenbaas, John Fernhout, Henk van der 
Horst, Gerrit Kiljan en Werner Mantz;
Alle kleinbeeld kleurendiapositieven van Ed van der Elsken 
(niet per stuk, maar per vel);
Een selectie uit het werk van Esther Kroon en alle 
negatieven (niet per stuk, maar per vel);
Een selectie uit de door de Werner Mantz Stichting in 
bruikleen gegeven afdrukken van de gelijknamige fotograaf; 
Contactafdrukken van Cas Oorthuys (alle albums met als 
onderwerp Amsterdam en Rotterdam).

Foto’s uit archief gebruikt voor publicaties, tentoonstellingen en 
andere toepassingen

  2011  

type publicatie
aantal 
opdrachten

aantal 
foto’s

Ansichtkaarten 4 20
AV-producties, film en 
powerpointpresentaties 4 32
Blow-ups, Affiches, Abri’s, 
Muppi’s, Billboards 
(Buitenreklame) 5 7
Boeken 79 541
Folders 2 2
Internet 5 11
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Kalenders (voor de 
winkelverkoop) 1 34
Kranten 8 10
Televisie informatieve 
programma’s 8 9
Tentoonstellingen 16 49
Tijdschriften 48 105
subtotaal 180 820
Aankoop barietfoto 54 98
HP print   50
Download thuisprint   56
subtotaal 54 204
totaal 234 1024

Bezoekersaantallen

Fysiek
Nederlands Fotomuseum 64.658 (+22%)
Tentoonstellingen elders geen tentoonstellingen elders

Online
Nederlandsfotomuseum.nl  333.696 (bezoeken)
Fotoleren.nl (nieuw vanaf mei 2011) 17.962
Fotografen.nl    31.650   
Daguerreobase.org  4.812
Fotografibiblioheek.nl  200.000
Weblessen.nederlandsfotomuseum.nl ging in 2011 over naar 
fotoleren.nl (2.280 bezoeken)

Totaal bezoeken alle sites    590.400 
(Totaal aantal bezoeken alle sites 2010:  565.417 )

Facebook   2500 fans
Twitter     290 (sinds nov 2011)
Enews    6.400

Opbouw bezoekersaantallen 2009-2011
2011 2010 2009

Totaal 64,658 53,033 50,890
Volbetalend 14% 17% 16%
Gereduceerd 29% 30% 25%
Entree gratis 21% 12% 15%
Museumkaart 28% 35% 27%
Onderwijs 8% 6% 9%

  
Bezoekers per tentoonstelling
ANGRY | jong & radicaal  22.408 (21 weken)
New Topographics  11.404 (11 weken)
Eugène Atget | Vieux Paris  25.715 (15 weken)
De Donkere Kamer  34.594 (25 weken)
Samenwerking & partners
Het museum werkt dikwijls 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  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, biedt het museum arrangementen en combi-
tickets aan en in mei 2011 werd voor het eerst het (jaarlijkse) 
business evenement ‘Hier op de Pier’ georganiseerd. Deze 
burenavond werd mogelijk gemaakt dankzij de BankGiro 
Loterij en de Museumvereniging.
Overige belangrijke partners in Rotterdam op het gebied 
van publieksbenadering zijn Rotterdam Marketing, 
Rotterdam Festivals, het Uitburo, Vereniging Musea 
Rotterdam, Rotterdampas, het Havenbedrijf, City 
Media, Rotterdamse Dag van de Geschiedenis. Met  
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Museum Boijmans van Beuningen en Villa Zebra was het 
Fotomuseum aanwezig op Jeugdvakantieland in Ahoy en 
met het Gemeentearchief Rotterdam riep het museum alle 
Rotterdammers op hun stad te fotograferen. Landelijk zijn: 
de stichting Paradox, Museumvereniging, BankGiro Loterij, 
HEMA, AVRO, Bongo, Holland Pass, Cultuurkaart/CJP, 
PhotoQ, het tijdschrift Fotografie belangrijke partners. 

Publieksacties bood het museum aan met lezers, bezoekers 
en medewerkers van o.a.: Fotomuseum Den Haag, ABN 
AMRO, Waterbus, Nouveau, Fotomuseum Antwerpen, 
AFFR, Eneco, Dag van de Dialoog, Erasmus Cultuur, 
Gemeente Rotterdam, Kunstbeurs, het Nieuwe Luxor, 
Rotterdamse Dag van de Geschiedenis, Pauze, P/f, Royal 
Academy of Arts in Londen, Splashtours en Blurb.

Media& adverteren
Diverse mediacampagnes werden opgezet bij 
tentoonstellingen: direct mail, televisie, radio, adverteren, 
buitenreclame en online. De nadruk lag op een proactieve 
persbenadering die zijn vruchten heeft afgeworpen met 
ruim 680 redactionele artikelen in de traditionele media 
met een geschatte mediawaarde van bijna 4,5 miljoen euro. 
Op Prinsjesdag werd in de goed bekeken en beluisterde 
uitzendingen van het NOS-Journaal en op NOS-Radio 
uitgebreid aandacht besteed aan de tentoonstelling Vieux 
Paris van Eugene Atget. Verder was het museum regelmatig 
te zien en te horen op radio en televisie. Maandelijks 
besteedde RTV Rijnmond aandacht aan de activiteiten en 
tentoonstellingen. Anouk Steketee (Dream City) en Erik 
Wesselo (Zand) waren te gast bij het radioprogramma De 
Avonden om te praten over hun tentoonstellingen. Flip 
Bool sprak over Paul Citroen en zijn werk in een uitzending 
van AVRO’s Close-Up en Bram Peper en Irene van der 
Laar bezochten het Nederlands Fotomuseum voor een 

aflevering van het televisieprogramma Museumgasten. 
Verder besteedden o.a. NCRV Cappucino, Radio 1, Funx fm, 
De Andere Wereld, Opium en Radio Max aandacht aan het 
museum. 
In de geschreven media stond het museum regelmatig 
met goede recensies in de grote landelijke dagbladen, 
opiniebladen, 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.

peRsoneeL

vaste medeWerkers

Directie
Ruud Visschedijk, Directeur (38u)
Flip Bool, Senior Onderzoek en Collecties (38u) 

Algemene Zaken
Max Claase, Facilitair beheerder (38u) 
Rosa Hessels-Mora, Baliemedewerker (20u)
Aukje van Hooijdonk, Medewerker PR & Marketing (30,4u) 
Joke Kerkhoven, Administrateur (24u) 
Mary Moore, Baliemedewerker (28u)
Gerda Mulder, Hoofd Algemene Zaken (38u) 
Boudewijn Ridder, ICT medewerker (4u) 
Chris Stahl, Baliemedewerker (28u)
Nina Valkhoff, Baliemedewerker (8u)
Bob Verbruggen, Baliemedewerker (8u)
Femke IJsinga-van Boxsel, Medewerker PR & Marketing 
(30u) uit dienst 31-12-2011
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Presentaties
Piet Burggraaf, Assistent-bibliothecaris (36u)
Nicolette Dons, Educatief medewerker (30,4u) 
Sjef Duin, Rondleider (3u) 
Kim Fransen, Educatief medewerker (30,4u) 
Frits Gierstberg, Curator/Hoofd Tentoonstellingen (38u)
Cathelijne Hoorn, webredacteur (30,4u)
Claudia Küssel, Medewerker Tentoonstellingen (32u)
Mira Matiç, Medewerker Tentoonstellingen (32u)
Boudewijn Ridder, Projectleider Kenniscentrum (16u) uit 
dienst 31-12-2011
Hans Verschoor, Medewerker techniek (32u) uit dienst 30-
10-2011
Hans Zonnevijlle, Bibliothecaris (38u)

Collecties
Martijn van den Broek, Hoofd Collecties (38u) 
Anneke Groeneveld, Conservator (28,8u)
Loes van Harrevelt, Conservator (32u)
Carolien Provaas, Medewerker Beeldresearch (38u)
Eelco Loode, Beheerder Digitale Collectie (24u)
Stefanie de Vries, Registrator (20u)
Mario van de Winkel, Registrator (22,8u)

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

tIjdelIjke medeWerkers

Algemene Zaken
Lana Schepens, Officemanager (30,4u) uit dienst 1-5-2011
Anke Schrage, Financieel medewerker (16u) 

Presentaties
Tanja Perisic, Medewerker Tentoonstellingen (30,4 u), in 
dienst 1-10-2011

Anna Martens, Projectmedewerker Educatie t.b.v. 
Tentoonstelling De Donkere Kamer,  in dienst 15-3-2011 uit 
dienst 30-9-2011
Sophia Zurcher, Medewerker Tentoonstellingen, t.b.v. 
Tentoonstelling De Donkere Kamer (22,8) in dienst 21-5-2011 
uit dienst 10-7-2011/ in dienst 1-9-2011 uit dienst 25-9-2011
Lotte Hemme, Projectmedewerker Educatie (7,6), NRC 
lezingen, in dienst 1-10-2011

Collecties 
Annette Behrens, Projectmedewerker Fotoleren.nl (22,8u) 
in dienst 1-4-2011
Annette Behrens, Zwangerschapsvervanging 
Depotbeheerder (15,2u) in dienst 1-11-2011
Ezra ten Bruin, Depotbeheerder (30,4u) in dienst 1-4-2011
Sander Erkens, Registrator (22,8u), Projectmedewerker 
Verhuizing Wereldmuseum 
in dienst 24-10-2011
Sofie Laier Henriksen, Registrator (28u), 
Projectmedewerker Verhuizing Wereldmuseum in dienst 
1-10-2011 
Mario van de Winkel, Projectmedewerker Fotoleren.nl 
(15,2u) in dienst 1-1-2011 uit dienst 31-12-2011

Conservering 
Hadassa Koning, Restaurator (15,2u), in dienst 17-10-2011

freelancers

Algemene Zaken
Mark van Etten, Grafisch ontwerper
Carina Hesper, Baliemedewerker
Charlotte Kan, Baliemedewerker
Kirsten Spuijbroek, Baliemedewerker

Presentaties
Jan Adriaans, Fotograaf
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Margot Annuschek, Rondleider 
Annette Behrens, Rondleider 
Naomi Boas, Rondleider
Mia van der Burg, Op-en afbouwmedewerker 
Rop de Graaf, Op-en afbouwmedewerker
Stefan Gross, Op-en afbouwmedewerker
Pim van Halem, Op-en afbouwmedewerker
Femke van Heugten, Rondleider
Frouke Hoekstra, Ontwikkelaar lesstof en workshops 
Fotoleren
Rens Horn, Rondleider
Ellen Houtman, Rondleider
Job Janssen, Fotograaf
Sigmund de Jong, Op-en afbouwmedewerker
Jos van der Meulen, Op-en afbouwmedewerker
Jan Neggers, Op-en afbouwmedewerker
Ron Nout, Op-en afbouwmedewerker
Marieke Ooms, Ontwikkelaar lesstof Fotoleren
Boudewijn Ridder, Ontwikkelaar website Fotoleren 
Arnold Schalks, Op- en afbouwmedewerker
Erik Schilt, Rondleider 
Eddy Seesing, Rondleider
Annelies Sinke, Projectleider Zwart-Wit 
Veerle Snijders, Projectmedewerker Photostories
Hester van Spijk, Rondleider
Tin Lok Chan, Rondleider  
Marian Vermeeren, Rondleider
Lise Lotte ten Voorde, Tekstschrijver
Jessie van Vreden, Projectleider Photostories 
Anne van der Zwaag, Curator Zwart-Wit 

Collecties
Hans Bol, Fotograaf
Rixt Bosma, Projectmedewerker Verhuizing 
Wereldmuseum 
Kirsten Spuijbroek, Projectmedewerker Verhuizing 
Wereldmuseum 

vrIjWIllIgers

Presentaties
Maarten Briels, Bibliotheek
Sanne Boogaard, Tentoonstellingen
Matt Huppertz, Tentoonstellingen
Mayumi Kumaga, Bibliotheek

Collecties
Sanne Baar

stagIaIres

Tot en met januari 2011
Debbie Barendregt, PR en Marketing, HBO Hogeschool 
Rotterdam  
Matt Huppertz, Tentoonstellingen, MA Kunstgeschiedenis, 
Universiteit Leiden
Katya von Vaupel Klein, Tentoonstellingen, 
Kunstgeschiedenis, BA Universiteit Amsterdam 
Christiaan Riede, Algemene Zaken, HBO Hogeschool 
Rotterdam 
Claire Stock, PR en Marketing, HBO Communicatie, 
Hogeschool In Holland Rotterdam 
Marisha Thakoerdajal, Educatie, MBO, International 
Events Management Studies, Albeda Business College 
Rotterdam

Februari tot en met juni 2011 
Sophia Zurcher, Tentoonstellingen, MA Moderne Kunst, 
Universiteit van Utrecht
Lieve Voetman, PR en Marketing, HBO Communicatie, 
Hogeschool In Holland Rotterdam
Ymke van Amerom, Educatie, HBO Communicatie, 
Hogeschool Rotterdam
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Francoise Mackay, MBO, International Events 
Management Studies, Albeda Business College Rotterdam

September 2011 tot en met januari 2012
Bart van der Meer, PR en Marketing, HBO Hogeschool 
Rotterdam 
Suzanne van der Nat, Educatie, MBO Secretaresse 
opleiding, Albeda College, Rotterdam
Jantine Wevers, Educatie, HBO Docentenopleiding, Willem 
de Kooning Academie Rotterdam

nevenfunctIes

Ruud Visschedijk, directeur
Voorzitter Commissie Film Raad voor Cultuur
Voorzitter jury Zilveren Camera
Bestuurslid Stichting PhotoQ
Bestuurslid Stichting Cinema Delicatessen
Bestuurslid Stichting Impakt
Bestuurslid Stichting Image Festival

Flip Bool, Senior 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

Martijn van den Broek, hoofd Collecties
Bestuurslid Stichting Peter Martens
Secretaris gebruiksvereniging Pictura, vanaf september 2011

Loes van Harrevelt, conservator
Bestuurslid en penningmeester Nederlands 
Fotogenootschap tot september 2011

Anneke Groeneveld, conservator
Overleg Fotocollecties Volkenkundige Musea (OVM-FC)

Carolien Provaas, medewerker beeldresearch en fotoverkoop
Lid van initiatiefgroep voor de uitgave van de niet 
gepubliceerde boeken naar dummy’s van Peter Martens, 
A few loving voices en American Testimony.

Frits Gierstberg, hoofd tentoonstellingen
Lid Wetenschappelijke Commissie, FotoMuseum 
Antwerpen 
Lid redactieraad Photography & Culture (Berg)
Lid Commissie Beeldende Kunst Prins Bernhard 
Cultuurfonds 
Lid Klankbordgroep Intendant documentaire fotografie, 
Fonds BKVB
Nominator Albert Renger-Patzsch Award
Advisory Board, Lieven Geveart Center for Photographic 
Studies, Leuven
Advisory Board, Brighton Photo Biennale 
Lid Comité van aanbeveling, FotoDok, Utrecht 
Bestuurslid Stichting Travelling Light
Bestuurslid Stichting Shoot-n-Share
Bestuurslid Stichting Kunstpublicaties Rotterdam 
(penningmeester)

PuBlIcatIes

Flip Bool, Senior Collecties
‘Alpi Apuane’, in: Paradise City. Hans Bol, Ooij (Recto Verso) 
2011, z.p.
‘Harold’s Pencil of Nature’, in: Harold Strak – Arthropoda, 
Amsterdam (Van Zoetendaal Publishers) 2011, p. 47-50
‘Twintig jaar Uitgeverij Duo/Duo’, in: Boekenpost 19 (maart-
april 2011) 112, p. 5-7
‘Encyclopedie van een volkstuin’, in: Boekenpost (november-
december 2011) 116, p. 39-41  
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Frits Gierstberg, hoofd tentoonstellingen
‘Andor von Barsy. Fotograaf te Rotterdam 1928-1942’, 
Rotterdam (Jap Sam Books) 2011
Blauw worden met Anouk Kruithof, in: De gids no 6 (2011)
Imaginaire steden, in: Robert Roos en Judith van Meeuwen, 
MärklinWorld, Amersfoort Kunsthal KadE) 2011
P.I. In: Nico Bick, P.I., Amsterdam (eigen beheer) 2011

Herman Maes, hoofdrestaurator
‘Wat brengt de nieuwe archiefregeling 2009?’, in: 
Fotografisch Geheugen no 70, lente 2011
‘Goedkoop is duurkoop’, in: Fotografisch Geheugen no 70, 
lente 2011
Koning H., Maes H., Jürgens M., ‘Verpakken van 
fotografisch materiaal’ in: Fotografisch Geheugen no. 70, 
lente 2011

Katrin Pietsch
‘Acclimatiseren van fotomaterialen’ in: Fotografisch 
Geheugen no 70, lente 2011

overIge actIvIteIten

Ruud Visschedijk, directeur
Spreker op seminar Penser l’archive photographique au XXI 
siècle,  Jeu de Paume, Parijs 28 en 29 januari
Jurylid Bonds Meester Klasse op 12 februari in het 
Nederlands Fotomuseum
Externe deskundige eindexamens Fotografie Koninklijke 
Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag
Opening Eugène Atget 27 mei 2011 Fundacion MAPFRE in 
Madrid

Martijn van den Broek, hoofd Collecties
Bezoek seminar Penser l’archive photographique au XXI siècle, 
Parijs 28 en 29 januari
Ontvangst My First Art Collection, 9 april
Portfoliobespreking Kahmann Gallery, 23 april
Masterclass Business Model innovatie in de culturele sector 
door Kennisland, 22 september

Flip Bool, Senior Collecties
Gastcollege Universiteit Groningen in de reeks Fotografie en 
avant-garde, Groningen 24 mei
Boekpresentatie en finissage tentoonstelling Paradise City 
van Hans Bol, Museum Beelden aan Zee, Scheveningen 28 
mei
Lezing Fotografie en de Dam als lieu de mémoire, Dutch Doc 
Days, Utrecht 12 juni
Opening tentoonstelling Perceel 235, een Rotterdamse 
volkstuin van Anne Geene, De Dubbelde Palmboom, 
Rotterdam 17 juni
Jurylid Paul Schuitema-prijs, Koninklijke Academie van 
Beeldende Kunsten, Den Haag 5 juli
Lecturis-lezing Het Nederlandse fotoboek 1940-2000. Zeven 
decennia, zeven boeken, Van Abbemuseum, Eindhoven 27 
oktober
Lezing Hot Photography in de reeks Masters of Amateurism 
van Premsela, Nederlands Instituut voor Design en Mode, 
FOAM, Amsterdam 2 december
Buitenlands werkbezoek naar Parijs

Frits Gierstberg, hoofd tentoonstellingen
Live bespreking van Arjen Mulders From image to 
interaction, Rotterdam (V2/Witte de With), 8 maart 
Lezing Beeldstrategieën, MAKHU, Utrecht (HKU), 13 mei
Lezing New Topograpics, Rotterdam (Nederlands 
Fotomuseum/LantarenVenster), 25 juni
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Lezing Eugène Atget and the 20th century documentary 
tradition, Madrid (Fundacion MAPFRE), 6 juni
Lezing Eugène Atget, het oude Parijs. Rotterdam (Nederlands 
Fotomuseum/LantarenVenster), 25 en 27 november, 17 
december,. 
Buitenlandse werkbezoeken naar Antwerpen, Essen (D), 
Keulen, Madrid, Parijs en Venetië 

Herman Maes, hoofdrestaurator
Cursus ‘Deskundigheidsbevordering in het determineren 
van historische fotografische procedés’, Studie en 
documentatiecentrum voor fotografie, Prentenkabinet 
Leiden
Cursus ‘Deskundigheidsbevordering in het determineren 
van historische fotografische procedés’, Fotomuseum 
Provincie Antwerpen, Antwerpen
 Workshop conserveren van fotografische materialen, 
Gemeentearchief Rotterdam

Katrin Pietsch, restaurator
Workshop Glasnegatieven, Stedelijk Museum Alkmaar



 nedeRLands foToMuseuM

gebouw las Palmas
wilhelminakade 332
nl-3072 ar rotterdam
tel +31 (0)10 203 04 05
info@nederlandsfotomuseum.nl
www.nederlandsfotomuseum.nl
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