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1   .Inleiding
2013 was het eerste volle jaar dat EYE draaide in het nieuwe museumgebouw 
aan de noordelijke IJ-oever. Na een wervelend openingsjaar in 2012 wisten 
we het publieke succes vast te houden. Van het zgn. openingseffect, een 
significante daling van publiekscijfers in het tweede jaar, was geen sprake.  
In totaal ontvingen we in 2013 zo’n 750.000 bezoekers in EYE. Bijna de helft 
van de bezoekers koopt een kaartje voor een film of de tentoonstelling. De 
overige helft bezoekt o.a. de basement (permanente en gratis toegankelijke 
digitale tentoonstelling), educatieve activiteiten, debatten, festivals en het 
café-restaurant. Achter de schermen werd in 2013 hard gewerkt aan het 
overwinnen van de kinderziektes in het gebouw, dat inmiddels tot ver over de 
landsgrenzen al als icoon bekend staat. 

In dit verslag volgt in de hiernavolgende hoofdstukken een beschrijving 
van de activiteiten die EYE uitvoerde in 2013: van presentatie tot collectie, 
van educatie tot internationale promotie. In dit eerste hoofdstuk een 
samenvattend overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen. 

1.1.Hoogtepunten
Ongetwijfeld was het meest unieke hoogtepunt wel de start van de koninklijke rondvaart vanaf EYE 

met het gloednieuwe vorstelijk paar, Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima. In een ultrakorte 

voorbereidingsperiode werd in samenwerking met talloze instanties en collega-instellingen als 

IDTV en de Nederlandse Opera en met hulp van Nederlandse filmacteurs en actrices een feestelijk 

programma gepresenteerd op de kade rond EYE, dat zichzelf – stralend in het avondzonnetje - van 

z’n beste kant liet zien, niet alleen aan het koningspaar maar ook aan de miljoenen kijkers die de 

koninklijke inhuldiging via de media volgden.

Filmische hoogtepunten waren er veel. Van de feestelijke première van de nieuwe film van Alex van 

Warmerdam (de eerste Nederlandse film in Cannes sinds 38 jaar) in alle zalen van EYE tot en met 

het door het publiek zeer gewaardeerde retrospectief en lezingenreeks over de Russische cinema. 

Ontroerende momenten met Oud-Indië gangers bij de tentoonstelling Sluimerend Vuur, waar Péter 

Forgács met amateurfilms uit de EYE collectie de geschiedenis van Nederlands Indie herschrijft. Een 

EYE bomvol met jongeren tijdens de Museumnacht, waarbij het Gelders Orkest live speelde bij o.a. 

korte animatiefilms of de presentaties van jong talent tijdens de E-cinema avonden of tijdens het Keep 

an Eye Festival van de Filmacademie. Aan reuring én bezoekers geen gebrek in EYE.
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1.2. Innovatie 
Het is niet alleen het fysieke gebouw waarin EYE film en de kunst van het bewegend beeld presenteert 

dat nieuw is. In de wijze waarop we dat doen, zoeken we voortdurend naar nieuwe vormen en 

nieuwe mogelijkheden. Zowel in het gebouw zelf als daarbuiten, op andere locaties en/of online. Zo 

presenteren we film en de kunst van het bewegend beeld in de tentoonstellingsruimte van EYE in 

de vorm van museale installaties. We nodigen makers en kunstenaars uit om nieuw werk te maken 

gebaseerd op onze collectie (o.a. Aernout Mik, Péter Forgács, Peter Delpeut maar ook jongeren in het 

kader van Celluloid Remix). 

Voor de jonge bezoekers werd dit jaar de ‘EYEwalk’ geïntroduceerd, een interactieve tour door het 

museum en tegelijkertijd door de geschiedenis van de film. 

Voor jongeren ontwikkelden we een 10-delige televisieserie (Max & Billy’s Drill Machine Girl) én een 

online platform over het maken van film en alles wat daarbij komt kijken. In China organiseerde 

EYE International een online festival met Nederlandse films in een anders voor buitenlandse films 

moeizaam toegankelijk vertoningsgebied. Op het gebied van behoud en beheer van de filmcollectie 

Nederland ontwikkelden we nieuwe digitale workflows voor restauratie en scanning. In samenwerking 

met Beeld en Geluid bouwen we een Trusted Digital Repository (digitale opslag). 

Het afgelopen jaar hebben we grote stappen gezet met het digitaliseren en breed toegankelijk maken 

van fimisch erfgoed door honderden (rechtenvrije) films op YouTube te zetten. Ook in samenwerking 

met externe partijen als festivals zoeken we actief nieuwe manieren om onze collectie toegankelijk 

te maken. Zo presenteerden we tijdens het IDFA een programma met beelden uit/over de Eerste 

Wereldoorlog en met Cinedans over Found Choreography.

1.3. Maatschappelijke verankering
Naast het aantrekken van een groot publiek, zoeken we nadrukkelijk naar het bereiken van en het 

aangaan van verbindingen met nieuwe publieksgroepen. In 2013 hebben we dat gedaan door gerichte 

marketing voor speciale doelgroepen, van speciale programma’s voor bewoners van Amsterdam-Noord 

(filmclubs) tot en met kortingen voor klanten van de Voedselbank. 

Door het aangaan van structurele samenwerkingsverbanden met andere sectoren, zoals o.a. het 

onderwijs en de academische wereld streven we ernaar ons maatschappelijk draagvlak te verbreden. 

Zo werden er in 2013 met de educatieve activiteiten van EYE 12.000 leerlingen bereikt in het primair en 

voorgezet onderwijs.

Met de academisch wereld werd de band stevig aangehaald in 2013 door de instelling van een door EYE 

gefinancierde leerstoel en vervolgens de benoeming van Giovanna Fossati, hoofdconservator van EYE, 

als bijzonder hoogleraar Filmerfgoed en (digitale) Filmcultuur aan de Universiteit van Amsterdam. 

Met andere sectoren (o.a. bedrijfsleven) moet nog hard getrokken worden aan samenwerking en 

partnerships. Momenteel ligt de grootste maatschappelijke verankering in het publieksbereik van EYE, 

dat volgens onderzoek door het publiek ook nog eens beloond wordt met een 8,5.
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1.4. Cultureel ondernemerschap
De in 2012 ingezette sprong in eigen inkomsten (recette en commerciële activiteiten) zette zich 

voort in 2013. Voor het eerst in de geschiedenis van het museum is EYE voor minder dan 50% 

afhankelijk van structurele subsidies. Na de € 3,4 miljoen aan publieksinkomsten (kaartverkoop, 

educatieve activiteiten, uitbating collectie) is de verhuur van zalen en daaraan verbonden catering het 

belangrijkste, nieuwe verdienmodel voor EYE. Naast de bijna 7.000 publieke programmaslots, werden 

er in EYE 503 besloten events georganiseerd voor en door de zakelijke markt. Daarnaast bouwt EYE 

gestaag aan een bestand van vrienden en partners in alle soorten en maten (120 participanten in het 

U&EYE Fonds, 300 leden van de EYE Filmclub, 2.000 EYE vrienden). 

1.5. Samenvatting
We kijken met plezier terug op een succesvol 2013: het 2e  jaar in het nieuwe museumgebouw, het 4e 

jaar van het bestaan van EYE als gefuseerde en ondersteunende nationale filminstelling én het 68e jaar 

in de bestaansgeschiedenis van het enige museum voor film in Nederland.

De Raad van Toezicht dankt de directie en de medewerkers van EYE voor hun bijdragen in het 

afgelopen jaar.

 

Alexander Rinnooy Kan                                                                      Sandra den Hamer

Voorzitter Raad van Toezicht                                                          Directeur/Bestuurder
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2 
 
 
 
 .Presentaties

Ook in 2013 mocht EYE weer zeer veel prominente filmmakers uit binnen- en 
buitenland verwelkomen. Een kleine greep uit een breed scala gasten: Robby 
Müller (eregast bij het programma ‘Oog in Oog met Robby Müller’), Anita 
Ekberg (eregast bij de Fellini-tentoonstelling en het uitgebreide omlijstende 
filmprogramma ‘Alles is Fellini’), Péter Forgács (opening Sluimerend Vuur), 
Stephen en Timothy Quay (opening The Quay Brothers’ Universum)
Jean-Pierre Jeunet tijdens Amsterdam Film Week, Kurosawa Kiyoshi 
(première Shokuzai), Jane Campion (première Top of the Lake), Alex en Marc 
van Warmerdam (het omlijstende Van Warmerdam-retrospectief ter ere van 
de première van Borgman) en Frans Weisz (première Finn).

2.1. Filmprogrammering
De in 2012 ingezette onderverdeling binnen de filmprogrammering werd in 2013 gehandhaafd. Deze 

drie pijlers zijn:

1. project- of thematische programmering 

2. premières en prolongaties 

3. festivals en museale evenementen 

Bij het totaalprogramma is er voortdurend gekeken naar een juiste balans tussen Nederlands – 

internationaal, hedendaags – historisch, high brow – low brow, en fictie – non-fictie. Daarnaast werd de 

collectie van EYE zoveel mogelijk ingezet voor de invulling of ter inspiratie van de programma’s.

1. Project- of thematische programmering

Oog in Oog met Robby Müller
In nauwe samenwerking met Müller maakte EYE een oogstrelend retrospectief met films van 

misschien wel de beste cameraman ter wereld. Op de openingsavond van dit programma was Robby 

Müller de trotse eregast, die niet alleen toegesproken werd door onder andere Steve McQueen, maar 

ook het eerste exemplaar van een nieuw boek over zijn oeuvre (Cinematographer – Robby Müller) in 

ontvangst nam. Voor zover zijn gezondheid het toeliet, bezocht Müller meerdere voorstellingen binnen 

dit programma. 
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Alles is Fellini
Onder deze noemer werd een uitgebreid omlijstend filmprogramma bij de Fellini-tentoonstelling 

georganiseerd. Naast een selectie van de bekende, en minder bekende meesterwerken, werden middels 

talkshows, lezingen en inleidingen alle grote thema’s uit het rijke oeuvre van deze Italiaanse maestro 

voor het voetlicht gebracht: dromen, muziek, eten en vrouwen. De aanwezigheid van Anita Ekberg, een 

van Fellini’s muzes, bij de opening van de tentoonstelling en het filmprogramma was zonder meer een 

hoogtepunt.

Film, Fashion, Fabulous
EYE opende het cultureel seizoen 2013 met een prikkelend filmprogramma over de iconen van een 

eeuw populaire cultuur; met films over sterren van Greta Garbo tot Colin Firth, van À bout de souffle 

tot Pretty Woman. Tijdens Film, Fashion, Fabulous trokken tientallen sterren uit de wereld van film, 

fashion, tv en popmuziek voorbij, zoals Audrey Hepburn, Grace Kelly, Scarlett Johansson, John Travolta 

en Madonna. Prominente modejournalisten en -ontwerpers leidden hun favoriete film in of gaven een 

inkijkje in hun fascinatie voor een persoonlijke film of fashionicoon. Film, Fashion, Fabulous werd op 

spectaculaire wijze geopend met een modeshow in de Arena van EYE van het MOAM Collective: een 

collectief van jonge modeontwerpers die gecoacht worden door de meesters (m/v) uit de Nederlandse 

modewereld.

Ruskino
Tijdens het Nederland–Ruslandjaar presenteerde EYE een groot deel van haar rijke collectie aan 

Russische films onder de titel Ruskino. Om in te spelen op de groeiende behoefte aan meer kennis en 

duiding bij een wat ouder publiek werd er ook een 10-delige filmcursus gegeven. Alle filmvertoningen 

werden voorafgegaan door een lezing van docenten van verschillende universiteiten. De cursus 

was thematisch opgedeeld in prominente perioden uit de Russische geschiedenis, zoals Glasnost 

en Perestrojka. Ruskino werd afgesloten met een klein retrospectief van het werk van de onlangs 

overleden tegendraadse filmmaker Balabanov, van wie EYE vroeger ook films in distributie heeft gehad. 

Niet alleen was het programma binnen korte tijd vrijwel uitverkocht, de passepartouthouders misten 

nagenoeg geen enkele aflevering en waren zeer te spreken over de thematische opbouw, lezinggevers en 

filmselectie.

2. Premières en prolongaties
Ook dit jaar programmeerde EYE weer de beste arthousefilms van zowel bekende makers als nieuw 

talent. Naast de successen van de (inter)nationale filmfestivals was er ook veel aandacht voor re-releases 

van klassiekers en natuurlijk voor recente Nederlandse jeugdfilms binnen onze programmering.

In veel gevallen werd een dergelijke premièrerelease voorzien van een omlijstend 

cinematheekprogramma met eerder werk van de regisseur of diens inspiratiebronnen. 

Zo vierden wij de première van de nieuwe Tarantino Django Unchained met het uitgebreide, en 

succesvolle cinematheekprogramma ‘Tarantino Unchained’ en werd de release van Borgman kracht 

bijgezet met een overzichtsprogramma van de beste Van Warmerdams.

Wanneer mogelijk vertoonden EYE premièretitels op bijzondere dragers. Zo werd Paul Thomas 

Andersons meesterwerk The Master alleen in EYE op 70mm vertoond (wat overigens een nadrukkelijke 

wens van de regisseur zelf was). 
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Ook bijzondere restauraties of digitaliseringen op het hoogste kwaliteitsniveau van beroemde 

filmklassiekers waren veelvuldig in de programmering van EYE terug te vinden, zoals Dr. Zhivago en de 

3D-versie van Dial M for Murder. Landelijk werd ook een bescheiden Tati-retrospectief uitgezet.

Voor de jongere bezoekers (en hun ouders) werden veel nieuwe Nederlandse jeugdfilms 

geprogrammeerd. Opvallend is dat juist de meer kunstzinnige jeugdfilms zich bij EYE in de aandacht 

van een groot publiek mogen verheugen. Zo deden films als Nono het Zigzagkind en Finn het bij EYE 

bijzonder goed in vergelijking tot de landelijke cijfers.

3. Festivals en museale evenementen

Festivals
Veel festivals hebben inmiddels EYE als hoofd- of satellietlocatie gevonden. Belangrijk is dat deze 

festivals met hun programmering en signatuur een toegevoegde waarde bieden aan de overige 

programmering van EYE. Daarnaast stellen wij meer en meer als voorwaarde dat de festivals binnen 

hun programmering gebruik maken van de rijke collectie van EYE. Op deze manier is EYE niet alleen 

een locatie, maar in veel gevallen ook een inhoudelijk partner van de festivals en worden speciale 

programmaonderdelen als ‘coproductie’ samengesteld. In 2013 kijken wij terug op succesvolle 

festivaledities van Klik!, Imagine, Cinedans, IDFA, het Fantastisch Kinderfilmfestival, Keep an Eye (het 

eindexamenfestival van de Nederlandse Filmacademie), het Boeddhistisch Film Festival, Amsterdam 

Film Week en Beeld voor Beeld.

Evenementen
Op 4 april, de eerste verjaardag van EYE in Amsterdam-Noord, werd de aftrap gegeven voor een nieuwe 

jaarlijkse traditie: het Filmbal. Op deze avond zet EYE haar collectie en haar museale collectietaken 

op feestelijke wijze in het zonnetje. Naast een exclusief diner voor (potentiële) partners en een breed 

gezelschap van collega’s uit de film-, museale en culturele wereld, werd deze avond afgesloten met een 

groot feest voor een zeer breed gezelschap uit de nationale filmwereld.

Eind april vormde EYE het startpunt van de Koningsvaart. Op de kade presenteerde EYE in 90 seconden 

een live-impressie van bekende Nederlandse filmklassiekers, terwijl binnen tal van prominenten uit de 

film en culturele wereld het nieuwe Koningspaar toejuichten.

De MuseumN8 was een ander belangrijk museaal evenement. Ter ere van 100 jaar Buma Stemra 

werd i.s.m. het MIMM (Muziekinstituut Multimedia) een feestelijk programma georganiseerd met 

als hoogtepunt de vertoning van Mr West met live-begeleiding van het 80-koppig Gelders Orkest in de 

Arena van EYE.

Dat de verschillende pijlers binnen onze filmprogrammering ook door het publiek begrepen en 

gewaardeerd worden, blijkt uit de bezoekcijfers die ook dit jaar weer boven verwachting goed waren. 

Minstens zo belangrijk is dat de verschillende soorten programma’s zonder uitzondering een eigen 

publiek weten te vinden. Dit geldt voor zowel de recente arthouse-titels, als de klassiekers, thematische 

programma’s en retrospectieven, alsook de experimentele films en collectievoorstellingen. Alle 

mochten zich in grote aandacht van onze bezoekers verheugen.
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2.2. Tentoonstellingen
In 2013 heeft EYE laten zien dat artistiek hoogstaande, heldere en samenhangende tentoonstellingen 

een wezenlijk onderdeel zijn van EYE, dat zich profileert als eigentijds filmmuseum voor de kunst en 

cultuur van het bewegend beeld, zowel nationaal als internationaal.

Johan van der Keuken
De eerste grote tentoonstelling in 2013 was gewijd aan een belangrijk Nederlands filmmaker: Johan 

van der Keuken. Tegen het licht. Hierin is het oeuvre van filmmaker en fotograaf Johan van der Keuken 

tegen het licht gehouden, geanalyseerd en vervolgens voor het voetlicht gebracht. Het was de eerste 

grote tentoonstelling over dit unieke – ook internationaal gewaardeerde – oeuvre, sinds Van der 

Keukens dood in 2001. Gekozen is om vanuit Van der Keukens unieke methode van montage zowel zijn 

filmwerk, als zijn latere fotowerk in samenhang te tonen. De tentoonstelling probeerde tegelijkertijd 

een nieuwe vorm te zoeken in de wijze waarop een dergelijk oeuvre op een zinvolle wijze in een 

museum tentoongesteld kan worden. Daarmee dankbaar gebruikmakend van vroege experimenten van 

Van der Keuken zelf in de jaren negentig. 

De tentoonstelling vormde een mooie aanleiding om veel van Van der Keukens allang niet meer 

vertoonde documentaires in een flankerend filmprogramma op te nemen en van nieuwe duiding en 

nieuw commentaar te voorzien, naast discussies over de toekomst en de positie van de hedendaagse 

documentaire film. Veel van het filmische werk van Van der Keuken bevindt zich in de collectie van 

EYE. De tentoonstelling was een goede manier om belangrijke onderdelen van EYE’s collectie te 

ontsluiten en te contextualiseren voor een breder publiek (meer dan 21.000 bezoekers).

“The exhibition is unique in its focus on his use of both film and photography.”

-Hinde Haest, Metropolis M, 03-04-2013

“…de eerste expositie die het filminstituut aan het Amsterdamse IJ wijdt aan een Nederlandse filmmaker.” 

“En op een buitengewoon verhelderende en originele manier…”

“Van der Keukens anti-esthetiek werkt: je hebt moeite je van dat eerste scherm los te rukken.” 

-Raymond van den Boogaard, NRC Handelsblad, 03-04-2013, (*****)
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Fellini: The Exhibition
In de zomertentoonstelling stond het unieke werk van Federico Fellini centraal. Deze tentoonstelling 

is in samenwerking georganiseerd met Sam Stourdzé, directeur van het Musée d’Elysée in Lausanne 

(Zwitserland), die de tentoonstelling oorspronkelijk voor het Jeu de Paume in Parijs (Frankrijk) maakte. 

Fellini: The Exhibition toonde niet alleen het prachtige oeuvre van Fellini, maar ontrafelde tegelijkertijd 

de mythe van de ‘fantast’ Fellini door zijn films terug te plaatsen in hun tijd van conceptie en verbanden 

bloot te leggen met de opkomende massamedia (meer dan 27.000 bezoekers). 

“Fellini - The Exhinition ontrafelt het universum van de filmmaker, boort de bronnen van zijn rijke verbeelding aan en brengt de vitale 

kracht van zijn werk voor het voetlicht.”

-AD, 16-05-2013

“Een must voor cinefielen en Italofielen.”

-Jan Temmerman, De Morgen, 01-06-2013 

“Hét filmfeest van deze zomer is gewijd aan Federico Fellini.”

-Dana Linssen, NRC, 26-06-2013 

(****) de Volkskrant

Trailer Fellini: 
The Exhibition

http://youtu.be/siJMhKBqaP8
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Sluimerend Vuur
De najaarstentoonstelling was een uniek project. De bekende Hongaarse ‘found footage’ filmmaker 

Péter Forgács is gevraagd om uit de collectie van EYE ‘home movies’ uit Nederlands-Indië (1900–1940) 

van EYE een nieuw werk te creëren. Uit een kleine 100 uur film maakte Forgács speciaal voor EYE 

een grote, zaalvullende installatie op 18 schermen: Sluimerend Vuur. Hierop toont hij familiebeelden 

die hij bewerkte, kleurde en samenvoegde, in combinatie met een aantal op geluid gezette 

geschreven bronnen uit diezelfde periode. Forgács’ installatie werd hiermee een kritische blik van 

een buitenstaander, die ver voorbij ging aan de gewoonlijke nostalgie over ‘ons Indië’, en die juist de 

onderhuidse en raciale opvattingen en tegenstellingen in deze koloniale periode door het nostalgisch 

oppervlak liet schemeren. De tentoonstelling heeft in twee maanden tijd zo’n 17.350 bezoekers 

getrokken.

“…unieke installatie over Nederlands-Indië…homemovies…roepen een verloren wereld op.”

“De schermen maken in het halfduister een overweldigende indruk.”

-Mark Moorman, Parool, 23-10-2013

 “Nederlands-Indië herleeft in amateurfilms en dagboekfragmenten…”

-Yael Vinckx, NRC Handelsblad, 2-10-2013 

(****) Trouw

“Filmkunstenaar Péter Forgács levert een huzarenstuk af…geeft een private en brutale blik op de nadagen van Nederlands-Indië.” 

Sacha Bronwasser, (****) Volkskrant

The Quay Brothers’ Universum
De vierde tentoonstelling ten slotte, The Quay Brothers’ Universum, onderzocht het bijzondere, 

raadselachtige en enigszins duistere oeuvre van de experimentele animatiefilmers de gebroeders Quay. 

Juist in deze tijd waarin de animatiefilm grote successen boekt, vindt EYE het interessant en belangrijk 

om in de geschiedenis van de experimentele animatiefilm te duiken. De gebroeders Quay hebben sinds 

eind jaren zeventig een uniek oeuvre opgebouwd, waarin zij op zoek gaan naar de krochten van de 

menselijke ziel. Ze maken hierbij gebruik van een heel scala aan veelal Midden-Europese kunstenaars, 

filmmakers, schrijvers, componisten en wetenschappers uit de 19de en 20ste eeuw. De tentoonstelling 

plaatst hun werk bewust te midden van hun inspiratiebronnen. Niet alleen bijzondere animatiefilms, 

maar ook manuscripten van schrijvers, tekeningen van geesteszieken, Poolse avantgardistische affiche-

ontwerpen uit de jaren zestig en zeventig, en objecten uit bijzondere wetenschappelijke collecties, 

brengen op deze wijze een ode aan de humanistische waarden van de Europese cultuur uit de 19de 

en 20ste eeuw. Na een solotentoonstelling in het MoMA (New York) verleden jaar, was dit de tweede 

tentoonstelling ooit gewijd aan het oeuvre van de gebroeders Quay. 

Naast een mooie publicatie (gekozen tot een van de ‘Best verzorgde boeken’ van 2013), organiseerde 

EYE eveneens een uitgebreid flankerend programma met schrijvers, wetenschappers, musici en 

componisten, dat het werk van de Quays nog verder contextualiseerde. Bijzonder is dat bijna al het 

getoonde filmische werk van door de Quay’s bewonderde experimentele animatiefilmers uit de eigen 

collectie van EYE afkomstig is, zowel in het flankerende programma als in de tentoonstelling. 
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“…een universum van bizarre dromen en surrealistische nachtmerries…een grootse overzichtstentoonstelling…” 

“Wat de Amsterdamse tentoonstelling bijzonder maakt, is dat veel inspiratiebronnen van de Quay Brothers een plek hebben 

gekregen…”

-Belinda van de Graaf, Trouw, 16-12-2013, (****) 

“Eerste Europese retrospectief van animatietweeling Stephen en Timothy Quay.”

-Han Ceelen, De Morgen, 30-12-2013, (****) 

“Je zou met het werk van de Quays een gewone respectabele tentoonstelling kunnen maken…maar in EYE blijft het daar niet bij.” 

“Daar is niet alleen werk van de Quay Brothers zelf te zien, maar bijna net zo veel van hun inspiratiebronnen.” 

-Bianca Stigter, NRC Handelsblad, 2-1-2014, (****)

2.3. Samenvatting
EYE heeft in 2013 zijn ambitieuze tentoonstellingsbeleid bestendigd en bekrachtigd en ondertussen 

nieuwe standaarden en formats ontwikkeld voor de wijze waarop cinema en film in musea 

tentoongesteld kan worden: “Good examples of the ‘exhibition of film’ that could take the showing of 

film forward (…) is the recent exhibition at the EYE Filmmuseum in Amsterdam devoted to the Quay 

Brothers” (Chris Dercon, Director of Tate Modern, London, quoted in Mousse Magazine 42, 2014).

Trailer 
The Quay Brothers’ 
Universum

http://youtu.be/65VyyTzQQBE
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3 
 
 
 
 .Samenwerkingen

EYE is naast een museum voor een breed publiek, ook het huis voor de film in 
Nederland. Daarom wordt in Nederland nauw samengewerkt met partijen en 
organisaties uit de filmindustrie en het culturele veld in Nederland, zoals de 
NVB, de NVF, het Filmfonds, de DDG, de FPN, maar ook met diverse museale 
partners , de MuseumN8, de MuseumJeugdUniversiteit, festivals als het NFF 
in Utrecht, Cinekid, IFFR in Rotterdam en het IDFA, en academische partners 
zoals de Universiteit van Amsterdam en de Nederlandse Filmacademie.  

3.1. EYE op locatie
Regelmatig presenteert EYE het eigen collectiemateriaal ook buiten EYE, veelal als onderdeel van 

grotere programma’s en coproducties. Te denken valt aan het werk van Oskar Fischinger en de 

gebroeders Quay, dat als tentoonstelling en filmprogramma in EYE te zien was, maar tegelijkertijd 

bijvoorbeeld ook in museum Onze Lieve Heer op Solder of in TROUW tijdens de dansnachten. Of 

aan de tentoonstelling bij FOAM America by Car van Lee Friedlander, die de aanleiding vormde voor 

een aantal drukbezochte filmavonden met lezingen op beide locaties, waarbij meerdere klassieke 

Amerikaanse roadmovies uit ons archief (Bonnie & Clyde, Vanishing Point, Badlands, enz.) werden 

vertoond.

3.2. Samenwerking met de branche
Binnen de samenwerkingen met partijen in de filmbranche neemt de samenwerking met de NVB en 

NVF een speciale plaats in. Middels het zgn. BTW-convenant (hernieuwd in december 2009) tussen het 

Ministerie van OCW, het Nederlands Filmfonds, EYE en eerder genoemde partners, voert EYE diverse 

ondersteunende taken voor de Nederlandse filmbranche uit. Deze taken zijn sinds 2013 in overleg met 

de branchepartijen te categoriseren in Promotie & Distributie, Onderzoek & Publicaties, Digitalisering 

Nederlands Erfgoed en Educatie.

In 2013 zijn binnen dit samenwerkingsverband onder andere de volgende projecten uitgevoerd of 

opgestart:

Promotie & Distributie
In samenwerking met Binger FilmLab is het project Trailerpark uitgevoerd. In het kader van 

talentontwikkeling is een zestal Nederlandse editors opgeleid voor het specifieke montageonderdeel 

teaser-trailers en trailers. In 2013 hebben een aantal deelnemers in opdracht van distributeurs in 

Nederland al diverse trailers gemaakt en is een door hen gemaakte compilatie van trailers vertoond 
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tijdens de Nieuwjaarsreceptie (7 januari 2014, Pathé Tuschinski) van NVB, NVF en FPN in Amsterdam. 

Ook is geld besteed aan de opzet van de Korte Film Poule, een nieuwe distributiewijze om diverse 

programma’s van kortfilms (waaronder veel experimentele films, animatiefilms en films uit de series 

KORT! van de NTR) op een voor programmeurs eenvoudige manier in de theaters te kunnen vertonen.

EYE heeft ook verschillende bijeenkomsten van branche- en beroepsverenigingen gehost en/of 

gecoproduceerd. Ten slotte werd een deel van dit budget gebruikt ter dekking van de uitbreng van 

filmklassiekers in Nederland (bijvoorbeeld het reizende retrospectief van Jacques Tati dat in diverse 

steden werd vertoond).

Onderzoek & Publicaties
In 2012 is een nulmeting afgerond over de gevolgen van digitalisering van het bioscoopbedrijf. 

Deze nulmeting is in 2013 gevolgd door een 1.0-meting om te bezien in hoeverre digitalisering in 

de afgelopen jaren van invloed is geweest op de programmering van bioscopen/filmtheaters, de 

release-omvang van (verschillende soorten) films en de productie van diverse filmgenres. De eerste 

kwantitatieve resultaten van dit onderzoek zijn medio november 2013 bekend geworden, maar deze 

worden nog aangevuld door een kwalitatief onderzoek. Het gehele onderzoek zal in het voorjaar van 

2014 afgerond zijn en kort daarop gepresenteerd worden.

In 2012 is een omvangrijk onderzoek gestart naar de kansen voor de Nederlandse filmproductie. 

Dit onderzoek Het publiek en de Nederlandse speelfilm – een verkenning van de nationale markt is in 

2013 afgerond. Enkele conclusies die zijn gepresenteerd tijdens de branchedag op het Nederlands 

Film Festival te Utrecht: De Nederlandse filmproductie kan zijn marktpositie binnen afzienbare tijd 

uitbreiden met 1,5 miljoen filmconsumenten die nu nog niet betalen voor Nederlandse films, maar 

die dat wel zouden willen. Een belangrijke voorwaarde voor het bereiken van dat nieuwe publiek 

is de productie van een breder aanbod van genres en type films – voor een groot publiek, crossover 

en arthouse – en een groter productievolume dan nu het geval is. Daarmee zou de Nederlandse 

filmproductie beter kunnen inspelen op de wensen van de verschillende publieksgroepen. Ook 

de frequentie van het bioscoop- en filmtheaterbezoek aan Nederlandse films zou kunnen worden 

verhoogd. Dit kan onder meer worden gestimuleerd door een betere spreiding door het jaar van de 

uitbreng van nieuwe Nederlandse films. 

In overleg met de branchepartijen is in 2013 ook een onderzoek gestart naar de gevolgen van digitale 

distributie en bezuinigingen op educatie voor (film)educatie. Hierin wordt nadrukkelijk gekeken naar 

de rol van alle partijen (theaters, bioscopen, bemiddelaars en scholen). In hoofdstuk 6 wordt nader 

op dit onderzoek ingegaan. Alle onderzoeken zijn in opdracht van EYE uitgevoerd door Stichting 

Filmonderzoek.

Educatie
Binnen dit samenwerkingsverband zijn met name de educatieve activiteiten in het kader van 

MovieZone (zie hoofdstuk 6 Educatie) uitgevoerd.
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3.3. Inhoudelijke samenwerking
Daarnaast zoekt EYE actief naar dwarsverbanden met andere instellingen en organisaties. Dit om een 

inhoudelijke meerwaarde te creëren (bijvoorbeeld omdat ze beschikken over een specifieke expertise) 

en/of omdat deze instellingen de mogelijkheid bieden tot publieksverbreding en vergroting en/of 

vanuit strategische of financiële redenen, dan wel om de maatschappelijke verankering te stimuleren. 

Een greep uit een veelvoud van inhoudelijke samenwerkingen: Submarine Channel, Cinema Zuid, 

VPRO, de Filmkrant, de Volkskrant, Tsjechisch Centrum, Goethe Institut, Maison Descartes, 

Muziekgebouw aan het IJ, MTA, Paradiso, MOAM Collective, Vogue, Holland Festival, Het Koninklijk 

Concertgebouw en vele anderen.

EYE streeft naar een hechte verankering van het museum en haar activiteiten in de Nederlandse 

samenleving. In hoofdstukken 6 (Collectie), 7 (Academische functie) en 8 (Cultureel 

Ondernemerschap) wordt hier nader op ingegaan met betrekking tot respectievelijk samenwerkingen 

op het museale en academische vlak en samenwerkingen op het maatschappelijke vlak. EYE maakt 

deel uit van een groot aantal culturele, museale en academische overlegorganen, netwerken en 

verenigingen in binnen en buitenland, alsmede met nationale en internationale archieven. 

Enkele voorbeelden. Van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid tot deelname in netwerken als 

de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD), de International Federation of Film Archives 

(FIAF) en de Association of European Cinématequès (ACE), waar ook gerenommeerde filminstituten als 

het British Film Institute, het Deutsches Filminstitut en de Cinématèque Française deel van uit maken.



3.4. Samenwerking met de Bank Giro Loterij
Een speciale vermelding verdient de in 2013 gestarte structurele samenwerkingsrelatie met de Bank-

Giro Loterij. De BankGiro Loterij is dé cultuurloterij van Nederland. De loterij steunt organisaties die 

werken aan verbetering van het behoud van cultuur in Nederland waaronder sinds 2013 ook EYE. De 

BankGiro Loterij-bijdrage ad € 200.000 per jaar is in 2013 ingezet voor het doen van aankopen en res-

tauraties, alsmede de digitalisering van films, zowel ten behoeve van de presentatie/programmering, 

als voor de collectie. In totaal heeft EYE aan deze activiteiten meer dan € 2,1 miljoen uitgegeven.

Aankopen
In het kader van het actieve beleid t.a.v. acquisities zijn zowel nieuwe arthousefilms (o.a. de Paradies-

trilogie van Ulrich Seidl), als ook klassiekers zoals Doctor Zhivago, Breakfast at Tiffany’s, Jour de fête 

en La dolce vita aan de collectie toegevoegd. Ook heeft EYE in 2013 de in opdracht van EYE gemaakte 

duo-fotoreportage van fotograaf Raimond Wouda aangekocht. De fotowerken zette de bouw van het 

nieuwe museum af tegen filmsets van recente Nederlandse films. Daarnaast is de EYE-collectie in 2013 

aangevuld door diverse schenkingen en depotstellingen.

Restauraties
EYE is internationaal bekend om zijn hoogwaardige (film)restauraties. In 2013 zijn onder andere 

films van de twee jaar geleden herontdekte animatiefilmer Maarten Visser gerestaureerd en in EYE 

gepresenteerd. Ook een Nederlandse klassieker uit de jaren zeventig, Blue Movie (van het duo Wim 

Verstappen en Pim de la Parra), is dit jaar analoog gerestaureerd. 

Onder de vele films die dit jaar gedigitaliseerd zijn, bevindt zich veel materiaal dat is gerelateerd aan 

de 100-jarige herdenking van de start van de Eerste Wereldoorlog, waaronder de Deense film Mit 

faedreland, min kaerlighed (beter bekend onder de titel Through the Enemy’s Lines, uit 1915; première in 

EYE op 30 maart 2014 tijdens de Celebrate Cinema-dag van de internationale Orphans Conferentie) en 

De Grote Oorlog, beelden 1914-1918.

Veel van deze films maken onderdeel uit van de honderden films die door EYE in 2013 online gezet zijn 

op YouTube en sindsdien gratis beschikbaar zijn voor het publiek.

Programma’s & presentaties
Op basis van de collectie van EYE, films van distributeurs en bruiklenen van collega-archieven en 

musea van over de hele wereld, heeft EYE in 2013 tientallen diverse filmprogramma’s gepresenteerd. 

Met steun van de BGL heeft EYE in het kader van het Nederland-Ruslandjaar een groot deel van 

haar rijke collectie aan Russische films (van alle perioden) gepresenteerd in de vorm van een 

filmprogramma en -cursus. 

Een ander programma dat op deze plaats aandacht verdient is Oog in Oog met Robby Müller. Dit tribute-

programma werd afgesloten met de presentatie van het boek Robby Müller – Cinematographer (waaraan 

ook door het Nederlands Filmfonds een bijdrage is verleend). 

EYE produceerde daarnaast met steun van de BGL vier toonaangevende exposities, met in de zomer de 

voor een breed publiek toegankelijke Fellini, the Exhibition. Voor alle vier de exposities is rijkelijk geput 

uit de collectie van EYE.
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4 
 
 
 
 .Educatie

EYE heeft een specifieke doelstelling m.b.t. educatie: het stimuleren van 
passie voor en kennis over film, via het leren begrijpen (analyse en reflectie) 
en gebruiken (productie en selectie) van film en aanverwante media. 
Filmeducatie is voor iedereen, van jong tot oud, voor alle burgers. EYE 
dient een brede doelgroep en sluit niemand uit. Het streven is dat iedereen 
in Nederland minimaal eenmaal in contact komt met de verschillende 
activiteiten van filmeducatie (film kijken, film maken, film delen, film 
beleven), gedurende zijn leven. Om dit doel te kunnen bereiken heeft EYE de 
volgende projecten en diensten in 2013 ontwikkeld en uitgevoerd.

4.1. Landelijke Coördinatiefunctie

Informatie over filmeducatie
EYE Educatie biedt anderen ondersteuning om filmeducatie een plek te geven in de eigen organisatie: 

op school of in een concreet project. EYE adviseert en geeft informatie over geschikte filmtitels voor 

jongeren en kinderen, te gebruiken materiaal bij een specifieke film, workshops of lezinggevers, het 

ontwikkelen van een beleid of lesplan, et cetera.

Een aantal voorbeelden: Roze in beeld, een mediawijsheid-project over de veranderende 

zichtbaarheid van homo’s en lesbo’s in de media; Filmhuis Den Haag, over programma-eisen voor een 

workshopruimte voor filmlessen en Hogeschool voor de Kunsten Utrecht over subsidiemogelijkheden. 

In 2013 heeft de afdeling 208 advies- en informatieaanvragen behandeld.

Daarnaast is onder leiding van EYE en in samenwerking met het netwerk Filmeducatie de website 

filmeducatie.nl (het online expertisecentrum over filmeducatie) doorontwikkeld en uitgebreid met een 

promofilm over filmeducatie. Ook heeft EYE samen met haar netwerkpartners een filmprogramma 

ontwikkeld voor de Nationale onderwijsweek. 

Lesmateriaal
De lesmethode Avonturen in het donker voor groep 3 t/m 8, met opdrachten en uitleg over de 

basisprincipes van film is in 2013 aangevuld met actuele (gratis) specials. Zo is in samenwerking met 

Holland Animation Film Festival (HAFF) gestart met de ontwikkeling van de special Animatie. 

Deze special zal medio januari 2014 gratis en in aanloop naar het festival beschikbaar worden gesteld 

via www.avontureninhetdonker.nl/animatie-special. 
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First Film
In 2013 is het kinderfilmdistributieplan First Film van start gegaan. Het initiatief is een bijzondere 

samenwerking tussen Stichting Cinekid, ZAPP en EYE en is ondersteund door het Nederlands 

Filmfonds. Het doel is het stimuleren van de uitbreng van artistiek interessante buitenlandse 

kinderfilms, die zonder First Film niet in Nederland te zien zouden zijn. Films die zich onderscheiden 

door hun kwaliteit, cinematografie, vertelwijze en thematiek. EYE is medeverantwoordelijk voor de 

keuze van de films en specifiek voor ontwikkeling en productie van het educatieve materiaal rond de 

films. De films zullen via verscheidene platforms (theater, televisie en op school) door de verschillende 

partners ingezet worden via de distributie van de landelijke educatieprogramma’s van Cinekid, EYE en 

op de NPO (ZAPP). 

Coördinatie landelijke filmprogramma’s
Ook in 2013 hebben vele kinderen en jongeren bijzondere films gezien via de landelijke activiteiten van 

Klassefilm (groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs) en MovieZone (middelbaar onderwijs). 

Deze activiteiten worden gedragen en uitgevoerd door meerdere partijen. EYE speelt hierin een 

initiërende rol op het gebied van inhoud (ontwikkeling van lesmaterialen en formats), dan wel een 

coördinerende rol (verbinding tussen partijen). Deze activiteiten draaien al decennia mee, maar zijn 

in 2013 aangepast aan de nieuwe wensen en behoeftes van de doelgroepen. Zowel Klassefilm als 

MovieZone worden door EYE uitgevoerd met steun van en in samenwerking met branchepartijen NVB 

(vertoners) en NVF (distributeurs). Voor meer zicht op de activiteiten van EYE voor de branche, zie: 

www.eyefilm.nl/sites/default/files/filmeducatieve_kansen_voor_ vertoners.pdf

Klassefilm 
Scholen kunnen kiezen uit twee mogelijkheden: Klassefilm Basis (bestaat uit film kijken in de 

bioscoop inclusief informatiesheets) of Klassefilm Plus (naast filmkijken in de bioscoop, aanvullende 

mogelijkheden voor filmvertoning op school, aangevuld met uitgebreid lesmateriaal en het online 

bekijken van extra films). Het filmprogramma in de bioscoop bestaat uit vijf speciaal voor de doelgroep 

geselecteerde films. Bij alle films zit inhoudelijk materiaal en Klassefilm Plus-scholen krijgen de 

complete lesmethode Avonturen in het donker erbij. Ook de website van Klassefilm is in 2013 aangepast. 

De site is overzichtelijker gemaakt en meer toegesneden op de gebruiker (de docent), het doel 

(programma- en projectinformatie, filmtrailers) en relevante aanvullende mogelijkheden (actuele 

filmtips, doorverwijzingen naar andere relevante pagina’s).  

MovieZone 
In 2013 lanceerde EYE op het Nederlands Film Festival in Utrecht de 10-delige interactieve serie 

Max & Billy’s Drill Machine Girl. De serie (ook uitgezonden door Veronica op tv), is geïntegreerd met 

het second screen en geeft op een voor de doelgroep aantrekkelijke wijze een grote hoeveelheid 

achtergrondinformatie, over film maken, film kijken, film analyseren en filmgeschiedenis. Onlangs 

heeft de International Academy of Television Arts & Sciences de serie genomineerd voor International 

Digital Emmy® Award.

We are next, de MovieZone-masterclass voor jonge filmtalenten, heeft in december 2013 in EYE 

plaatsgevonden onder de nieuwe naam MovieZone Film Festival. 

Dit talentontwikkelingsprogramma sluit in zijn huidige vorm beter aan bij voornoemde serie en 
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daarmee bij nieuwe opzet van MovieZone. MovieZone is ook actief op Facebook, Twitter en Instagram. 

Nieuwe content wordt ontwikkeld met en door jongeren (MovieZone-redactie). De online en offline 

Moviezone-onderdelen vullen elkaar op deze wijze op een organische wijze aan.  

Jury’s
In onveranderde vorm zijn in 2013 de kinder- en jongerenjury’s van EYE actief geweest op zes grote 

landelijke filmfestivals (NFF, IFFR, Cinekid, HAFF, Movies that Matter en Imagine).

4.2. Onderzoek
De ontwikkeling van educatieprogramma’s is nooit klaar. Door de veranderende (digitale) wereld en de 

steeds uitgebreidere mogelijkheden voor zowel aanbieders, afnemers en doelgroep(en) om films aan 

te bieden, c.q. af te nemen is het zaak om ons te blijven ontwikkelen, verbeteren en mee te veranderen 

met de markt. Mede om die reden investeert EYE in onderzoek naar filmeducatie om zich een helder en 

actueel beeld te vormen van de vraag uit het veld (onderwijs en filmbranche).

In december 2013 is een omvangrijk onderzoek gestart naar de plek van filmeducatie in het aanbod 

van filmvertoners in Nederland. Het doel is meer inzicht te krijgen in filmeducatieve activiteiten bij 

vertoners door het hele land en op de ervaringen en verwachtingen van vertoners en afnemers omtrent 

filmeducatie. Hebben zij specifiek beleid ontwikkeld voor filmeducatie? Op wie richten zij zich met 

filmeducatie? 

Dit onderzoek zal medio mei 2014 zijn afgerond. Het onderzoek wordt in opdracht van EYE i.s.m. 

branchepartijen NVB en de NVF in het kader van het BTW-convenant uitgevoerd door Stichting 

Filmonderzoek.

4.3. Educatie in EYE
EYE heeft ten behoeve van het nieuwe filmmuseum bestaande educatieve programma’s aangepast en 

nieuwe programma’s ontwikkeld. Naast doorlopende leerlijnen, samenhang en samenwerking, staan 

hierin de volgende punten centraal:

1. Programma’s koppelen aan collectie (collectie van EYE zichtbaar maken en ontsluiten)

2. Programma’s aanbieden in een doorlopende leerlijn (voor jong en oud, op verschillende niveaus)

3. Programma’s met elkaar verbinden (aan programma’s van andere afdelingen van EYE, of van 

andere samenwerkingspartners in de filmsector).
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EYEwalk
In 2013 is met steun van SNS REAAL de EYEwalk, een videotour voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar 

waarbij films tot leven komen, gerealiseerd. Met een tablet in de hand maken kinderen een vijftien 

minuten durende videowandeling door het museumgebouw. Kinderen ontdekken in de EYEwalk wat 

een film spannend maakt en hoe ze daarbij om de tuin geleid worden. In de EYEwalk zijn fragmenten 

te zien van beroemde films uit de EYE-collectie, zoals het fantastische Voyage dans la lune van Georges 

Méliès en de griezelfilm Nosferatu. Ook wordt met een knipoog uit de doeken gedaan hoe de special 

effects van Dolfje Weerwolfje en Star Wars werken. De EYEwalk eindigt met het zelf opnemen van een 

filmscène voor de GreenScreen-installatie in de Basement. De filmscène wordt vervolgens per e-mail 

aan de deelnemers toegestuurd, zodat ze hem kunnen delen met vrienden en familie. Klik hier voor een 

review over de EYEwalk.

Filmjuwelen
Het Filmjuwelen-filmvoorstellingenprogramma voor het primair en voortgezet onderwijs bestaat 

uit een compilatie van (historische) filmfragmenten, allen rond een aantrekkelijk thema voor 

verschillende leeftijden. De filmvertoning wordt ingeleid door een educatiemedewerker. 

Het filmprogramma is voorzien van lesmateriaal dat ter voorbereiding en als afsluiting door de school 

ingezet kan worden. Op aanvraag kunnen de stille films begeleid worden door een live pianist.

Bij de Filmjuwelen-workshops voor het primair en voortgezet onderwijs staat het wezen van alle 

audiovisuele media centraal: hoe creëer je beweging en hoe manipuleer je daarbij het beeld, 

bijvoorbeeld door montage of geluid? In deze workshop zien leerlingen hoe de illusie van beweging 

in film werkt. Ze ervaren hoe film is opgebouwd. De leerlingen onderzoeken dit zelf door zich te laten 

inspireren door archiefbeelden van EYE en het maken van een eigen audiovisueel product.

Trailer 
EYEwalk

http://www.fastcodesign.com/3028351/magical-ipad-app-makes-darth-vader-your-tour-guide
https://www.youtube.com/watch?v=GRi87FYqthE
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Cursussen, workshops, e.d.
EYE biedt ook workshops, filmvoorstellingen, lezingen, cursussen en rondleidingen voor jong en oud, 

voor amateurs en professionals. Voor (jong)volwassen heeft EYE in 2013 in samenwerking met de 

Filmkrant de cursus Filmkritiek aangeboden. De cursus richtte zich op jonge filmjournalisten die meer 

ervaring op wilden doen en zich eens over een wat langer stuk wilden buigen. Vragen die daarbij aan de 

orde zijn gekomen: hoe schrijf je over je eigen filmcultuur, hoe maak je filmgeschiedenis levend en wat 

is er nog te zeggen over films waar iedereen alles al over denkt te weten?

Lerarenopleidingen besteden tegenwoordig meer en meer aandacht aan film en andere media. In 

2013 namen PABO-studenten en studenten van de lerarenopleiding in EYE deel aan een voor hen op 

maat gemaakt programma over hoe ze met filmeducatie en filmerfgoed zichzelf en hun toekomstige 

leerlingen mediawijzer kunnen maken. 

Ook bij de (wisselende) tentoonstellingen in EYE biedt EYE educatieve programma’s, zowel voor het 

onderwijs als voor regulier publiek, voor jong en oud. Zo konden bezoekers in januari meedoen aan 

workshops abstracte animatiefilms maken bij de tentoonstelling rond Oskar Fischinger, in de zomer 

in de wereld van Federico Fellini duiken door deel te nemen aan het scenario-arrangement en in 

het najaar de duistere wereld ontdekken van The Quay Brothers via de workshop Pop-Motion, waar 

moertjes, schroefjes en draadjes transformeerden tot bewegende wezentjes. 

EYE biedt ruimte aan diverse filmfestivals, zoals IDFA en Imagine. De afdelingen educatie van EYE en 

het festival werkten samen op het gebied van de schoolvoorstellingen. Zo was het voor scholen die een 

IDFA-voorstelling bezochten in EYE, ook mogelijk om aanvullend een speciale workshop documentaire 

maken te volgen.  

4.4. Amsterdam-Noord
De jeugd van Amsterdam-Noord vormt een specifieke doelgroep voor EYE. Zo heeft EYE in 2013 diverse 

samenwerkingen opgezet die tegemoet komen aan onze wens om in dit Amsterdamse stadsdeel een 

maatschappelijk rol te vervullen. Te noemen vallen samenwerkingen met de IMC Weekendschool 

(IMC Weekendschool is een school voor aanvullend onderwijs voor gemotiveerde jongeren van tien 

tot veertien jaar uit sociaaleconomische achterstandswijken), Stichting Wijsneus (Wijsneus staat voor 

kinderen die hun creativiteit, energie en eigenwijsheid kwijt kunnen in allerlei activiteiten na school), 

Alles kids in de Banne (een wijk-brede pedagogische aanpak, die is geïnitieerd door de Wijkaanpak van 

Stadsdeel Amsterdam-Noord), Stichting Dock (het versterken van het zelforganiserend vermogen van 

mensen) en De Valk (Broedplaats voor jonge creatieven uit Amsterdam-Noord en omstreken).
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5 
 
 
 
 .EYE International 

Voor EYE International ligt de prioriteit bij het stimuleren van een 
verregaande internationalisering van de Nederlandse filmsector, onder 
andere door matchmaking, advies en deskundigheidsbevordering. 
In 2013 is EYE International gestart met informatiebijeenkomsten in EYE 
voor met name producenten ter voorbereiding op de grote internationale 
filmfestivals als Cannes en Berlijn. Het doel van deze bijeenkomsten is 
producenten zo goed mogelijk voor te bereiden voor de internationale 
filmmarkten die daar plaatsvinden, waardoor de kans van slagen op 
internationale verkopen en/of coproducties toeneemt. 

5.1. Internationale Festivals: IFFR, Berlijn & Cannes

International Film Festival Rotterdam (IFFR)
Voor het eerst sinds lange tijd had het IFFR ruim aandacht voor de Nederlandse film met twee films 

in de Tiger-competitie, Silent ones en Matterhorn. Beide films oogsten veel succes zowel op vele 

festivals (33 festivals voor Matterhorn en 13 voor Silent Ones), als in de internationale verkoop. Naast 

deze titels werd nog een flink aantal andere Nederlandse films in het hoofdprogramma vertoond. Het 

hoofdprogramma heeft internationaal nog steeds een belangrijke status, waardoor het een aantal 

geselecteerde films lukt een sales agent te vinden, zich te verzekeren van een mooie festivalcarrière 

en in de toekomst misschien zelfs nog meer internationale verkopen. De selectie van een dusdanige 

hoeveelheid Nederlandse producties maakte indruk in de internationale filmwereld en was meteen een 

goede start van het jaar.

Berlijn 
George Sluizer werd met zijn vervolmaking van de film Dark Blood na 20 jaar geëerd met een Out of 

Competition vertoning tijdens de Berlinale. Een highlight voor het festival en voor de Nederlandse 

film. EYE International organiseerde een diner in de Berlinale Dining Club voor Sluizer en de cast en 

crew; andere aanwezige gasten waren onder andere de internationale jury onder voorzitterschap van 

Wong Kar-wai, Volker Schlöndorff en Susanne Bier. De film en regisseur werden vervolgens op vele 

internationale festivals uitgenodigd. Voor Sluizer zelf een grote erkenning voor wat hijzelf zijn beste 

film noemt. 

Nederland was verder vertegenwoordig in het Panorama-programma met Nanouk Leopolds film Boven 
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is het stil. En natuurlijk ontbrak de Nederlandse kinderfilm niet in de competitie van het Generation-

programma met de Nederlands-Belgische coproductie Nono en het zigzag kid van Vincent Bal.

EYE International heeft twee Nederlandse sales agents uitgenodigd gebruik te maken van de stand op 

de Markt in Berlijn. MountainRoad en FCCE specialiseren zich sinds kort uitsluitend in de verkoop van 

Nederlandse commerciële films aan vooral tv en vod/dvd. Het was een succesvolle markt vooral voor 

MountainRoad die titels verkoopt als Verliefd op Ibiza.

Samen met de Nederlandse filmbranche en de Nederlandse Ambassade organiseerde EYE 

International een cocktail voor 500 gasten.

Cannes 
Sinds de film Marieke van Nimwegen van Jos Stelling heeft het belangrijkste festival ter wereld geen 

Nederlandse speelfilm meer geselecteerd voor het competitieprogramma. Na 38 jaar werd de film 

Borgman van Alex van Warmerdam voor de competitie van het Cannes filmfestival uitgenodigd. 

Belangrijk ook voor de gehele Nederlandse filmindustrie. Minister Jet Bussemaker was in Cannes 

aanwezig bij de viering van dit enorme succes. EYE International organiseerde met de gehele 

filmbranche een gezellig feestje voor 800 man, dat zelfs bezocht werd door festivaldirecteur Thierry 

Frémaux om Alex van Warmerdam nog eens persoonlijk te feliciteren. Borgman reisde vervolgens naar 

vele andere belangrijke festivals, werd aan veel landen verkocht, waaronder Amerika en was eveneens 

de inzending van Nederland voor de Oscars. EYE International voerde in samenwerking met een 

speciaal voor dit doel ingehuurde publicist en de Amerikaanse distributeur Drafthouse, een intensieve 

Oscar-campagne. Helaas resulteerde dit niet in een nominatie, maar creëerde het wel een sterke buzz 

voor de film.

5.2. Buitenlandse gasten 
EYE International nodigt ieder jaar de directeuren/programmeurs uit van de belangrijkste 

internationale filmfestivals om de jaaroogst in Amsterdam te selecteren. Dit jaar resulteerde dat in de 

selectie van Borgman en Het diner van Menno Meyjes voor het festival van Toronto en voor het festival 

van San Sebastian werd de film Wolf geselecteerd, die vervolgens het Gouden Kalf voor Beste regisseur 

in Utrecht won.

5.3. Shorts 
De korte (animatie)film was eveneens succesvol in diverse belangrijke competities van de festivals van 

Clermont Ferrand en Annecy. Man in pak van Anna van der Heide en Sevilla van Bram Schouw werden 

voor Clermont Ferrand geselecteerd in het Competitie-programma. Naast het festival is er ook een 

belangrijke markt waar EYE International vertegenwoordigd is met een stand in samenwerking met 

sales agent SND en het Nederlandse kortefilmfestival Go Short.

Voor Annecy, het belangrijkste animatiefilmfestival ter wereld werden zelfs vier producties 

geselecteerd, waaronder V Chopper van Lars Damoiseaux & Frederik Palmaers en Lonely Bones van 

Rosto.

5.4. Samenwerking in Nederland: Cinekid, IDFA & producenten 
EYE International ondersteunt het kinderfilmfestival Cinekid onder andere met het uitnodigen van 

belangrijke internationale gasten, zoals internationale sales agents, distributeurs en internationale 
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pers. 

Voor IDFA organiseerde EYE International ook dit jaar weer een Meet The Dutch Documentary Industry. 

Om alle wereldpremières niet in de weg te lopen, werd gekozen voor een brunch voor 100 personen, 

waarbij de ene helft uit Nederlandse documentairemakers met een film in het festival bestond en de 

andere helft uit internationale professionals, zoals festivalprogrammeurs, sales agents, pers en 

distributeurs. Er werden goede zaken gedaan op deze netwerkbijeenkomst. 

Ondersteuning producenten 
EYE International ondersteunde de Nederlandse films geselecteerd voor de IDFA Feature Length 

Competition, met een financiële bijdrage voor een Engels ondertitelde DCP, publiciteitsmateriaal en 

Engels ondertitelde dvd’s. Alle overige lange documentaires, geselecteerd in de diverse competities 

en parallelprogramma’s, ontvingen van EYE International een financiële bijdrage voor het maken van 

publiciteitsmateriaal of Engels ondertitelde dvd’s.

5.5. Online Filmfestival China 
De eerste editie van het One Touch – The Netherlands Online Film Festival In China georganiseerd 

door de Nederlandse Ambassade en EYE was zeer succesvol. Het festival vond plaats van 24 april tot 24 

juli en heeft in die drie maanden een zeer groot publiek bereikt. Van Beijing, Shanghai en Shenzhen tot 

steden in Centraal- en West-China als Donguan, Wuhan en Zhengzhou. Via de videohostingwebsites 

Youku en Tudou waren 20 speelfilm, documentaires en kinderfilms gratis toegankelijk met zeer 

Nederlandse thema’s als Sinterklaas, Voetbal, Vissen en Dance en alle voorzien van Chinese 

ondertitels. 

De sites trokken samen meer dan 600.000 bezoekers en daarvan bekeken ruim 180.000 Chinezen een 

Nederlandse film. 

Richting west en Goddelijk varken bleken bij de bezoekers de meest populaire speelfilm en 

documentaire. “Dutch films portray the fragility and beauty of our daily lives, of death, love and our 

human fascination with nature from an intriguing and special Dutch perspective”, aldus reacties van 

het Chinese publiek.

5.6. NLRF2013 
In het kader van het bilaterale culturele jaar dat Nederland samen met Rusland vierde, organiseerde 

EYE International een groot aantal Nederlandse filmpresentaties in Moskou, St. Petersburg, Volgoda 

en andere steden. Naast vele andere regisseurs konden Jos Stelling en Paul Verhoeven natuurlijk niet 

ontbreken, maar ook de Nederlandse kinderfilm werd op vele plaatsen enthousiast ontvangen.

5.7. Vertoningen wereldwijd 
EYE International heeft in 2013 medewerking verleend aan 494 (660 in 2012) internationale film festivals 

waar in totaal 527 (655 in 2012) verschillende Nederlandse filmproducties zijn vertoond. De aantallen 

laten een grote daling zien. De reden van deze daling heeft meerdere oorzaken. Ook in 2010 was een 

vergelijkbare daling te zien. 

De economische crisis heeft de afgelopen periode zeker zijn weerslag gehad op de festivalwereld. 

Voor de grotendeels van sponsorgeld afhankelijke filmfestivals lijken de kredietcrisis in 2008/2009 

en de economische crisis van 2012 hun weerslag te hebben gehad in de organisatie van de edities van 
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daaropvolgende jaren. Uitstel, afstel en versobering van de programmering was het gevolg. Daarnaast 

worden steeds meer Nederlandse films verkocht door internationale sales agents. Dat is in zekere zin 

een nadeel bij een voordeel. 

Voor de filmmakers is het heel positief dat een agent een economische waarde toekent aan een 

filmproductie. Het betekent dat de films in kwaliteit zijn toegenomen. 

Maar de andere kant werkt dit minder gunstig uit op de deelname van Nederlandse films op 

internationale filmfestivals. Sales agenten vragen namelijk screening fee’s voor de vertoning van de films 

die zij in hun catalogus hebben. Voor veel festivals zijn deze screening fee’s te hoog. Hierdoor zal menig 

festival kiezen voor films die niet vertegenwoordigd worden door een agent, waaronder dus vaker 

buitenlandse films.

Het aantal Nederlandse filmpresentaties blijft daarentegen in 2013 met 41 (37 in 2012) buitengewoon 

hoog (gemiddeld doorgaans 30). De Bilaterale programma’s in Turkije 2012 en Rusland 2013 zijn daar 

grotendeels voor verantwoordelijk. In totaal werden tijdens deze weken 254 (199 in 2012) verschillende 

Nederlandse films in alle categorieën vertoond.

In totaal zijn er 616 (810 in 2012) verschillende filmtitels in het buitenland vertoond tijdens 581 (809 in 

2012) verschillende filmpresentaties in het afgelopen jaar. 

Wel zijn de gewonnen prijzen het afgelopen jaar in totale cijfer gestegen van 137 naar 186 en voor 

regisseurs in de categorie speelfilm in het bijzonder van 57 naar 89. Misschien een teken van meer 

kwaliteit en minder kwantiteit. De tijd zal ons leren wat de toekomst brengt. 

Zeker is nog steeds dat er grote belangstelling blijft bestaan voor de Nederlandse films in het 

buitenland. 616 verschillende films betekent nog steeds dat er meer dan één Nederlandse film per dag 

ergens in de wereld te zien is. En vertaald naar eyeballs mag men rekenen op een gemiddeld van 40 

toeschouwers per film. Daarmee is een totaal van 24.640 toeschouwers zeer bescheiden ingeschat.
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 .Collectie

In 2013 is de laatste hand gelegd aan het proces van de herstructurering 
van de organisatiestructuur van de sector Collectie. Naast een nieuwe 
sectormanager (Frank Roumen), is er een nieuwe coördinator benoemd voor 
de afdeling Behoud & Beheer (Catherine Cormon), en de nieuwe fusieafdeling 
Collectie-Informatie (voorheen de bibliotheek en de afdeling catalogus) is 
gestart met de systematische verbetering van het informatiebeleid van EYE. 
De ingebruikname van het nieuw ontwikkelde collectie-informatiesysteem 
(Collection EYE) is – na jaren – eindelijk nabij. In 2013 is er EYE-breed getest 
en eind 2013 is er een cursuscircuit begonnen dat voorziet in scholing in 
het nieuwe systeem voor alle EYE-medewerkers. Mei 2014 wordt het nieuwe 
systeem in gebruik genomen.
Maart 2013 is de Scanity filmscanner verhuisd van de locatie Bullewijk 
naar Overamstel. De Scanity weegt 320kg en is op spectaculaire wijze met 
een hijskraan naar de 2e verdieping getild. Inmiddels staat de scanner in 
een daartoe speciaal ingerichte ruimte, pal naast de kantoorruimtes van 
de afdeling Restauratie en Digitalisatie. Hiermee is weer een efficiencyslag 
gemaakt.

6.1. Voortgang collectiecentrum 
In december 2013 hebben EYE en WAD-depots de handtekening gezet onder het huurcontract t.b.v. 

het Collectiecentrum, Depot Amsterdam genoemd. In het Collectiecentrum worden alle collecties, 

uitgezonderd de nitraatfilmcollectie ondergebracht. Naar verwachting zal in het najaar van 2014 de 

eerste paal worden geslagen. Met de ingebruikname van het Collectiecentrum (op zijn vroegst in 

september 2015) komt er een einde aan de lappendeken van depots, die het beheer van de objecten zo 

complex en inefficiënt maakt. Tevens maakt het Collectiecentrum een eind aan de versnippering van 

de kantoor- en atelierfuncties. 

6.2. Borging animatiecollectie 
Vanwege stopzetting van de structurele subsidie van het NIAf (Nederlands Instituut voor Animatiefilm 

in Tilburg) per 1 januari 2013, heeft EYE, mede dankzij een projectsubsidie van het ministerie van 

OC&W per 1 juli de NIAf-collectie (grotendeels) overgenomen. De komende jaren zal EYE de collectie 

borgen en (deels) ontsluiten. 
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6.3. Internationale projecten en vondsten
Een van de internationale projecten waar EYE aan meewerkt is het EFG (European Film Gateway)-

project. Dit project beoogt om archiefmaterialen via internet wereldwijd te ontsluiten. EYE draagt 

bij door 100 uur gedigitaliseerd filmmateriaal te uploaden. Daarnaast zijn er 900 affiches uit de 

Desmetcollectie gedigitaliseerd en beschikbaar gemaakt.

Tijdens IDFA ontsloot EYE al een deel van deze unieke collectie films uit de Eerste Wereldoorlog. In 

2014 zal er uitgebreid aandacht worden besteed aan de 100-jarige herdenking van het uitbreken van de 

Eerste Wereldoorlog. 

In het kader van de centennial van de Eerste Wereldoorlog is tevens een bijzondere vertoning van een 

restauratie van EYE: J’accuse (Abel Gance, 1919) zal op 8 november 2014 in Salle Pleyel vertoond worden 

met muziek gecomponeerd door Philippe Schoeller, live uitgevoerd door Orkest de Radio France in 

het bijzijn van president Hollande. Deze voorstelling zal op 11 november 2014 door ARTE uitgezonden 

worden. 

EYE heeft in 2013 een zeldzame vondst geconserveerd. Het betreft de enige trailer van Dziga Vertovs 

Het elfde jaar uit 1928. De blauw getinte trailer is bijzonder omdat hij grotendeels geanimeerd is, met 

tussentitels die de ‘visuele symfonie’ van Vertov aankondigen. De trailer komt uit de collectie van 

afficheverzamelaar Steef Davidson, die hem zo’n 25 jaar geleden van de erven-Vertov kocht. Martijn le 

Coultre, een bekend afficheverzamelaar en bestuursvoorzitter van het Affichemuseum Hoorn, kocht 

de trailer van Davidson en gaf hem in 2010 in bruikleen aan EYE. De trailer staat ook internationaal in 

de belangstelling: hij is reeds vertoond op het San Francisco Silent Film Festival en het Telluride Film 

Festival en in oktober op Le Giornata del Cinema Muto in Pordenone (Italië).

Trailer 
EYE Collectie

http://exhibition.europeanfilmgateway.eu/efg1914/welcome
http://exhibition.europeanfilmgateway.eu/efg1914/welcome
https://www.youtube.com/watch?v=8Apyf33LgX4
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6.4. Digitale presentatie
De Basement in EYE is een veel bezochte plek waar kinderen en volwassenen zich kunnen vermaken 

in het Panorama, in een van de Pods of interactief bezig kunnen zijn met enkele installaties. In 2013 

werd de nieuwe GreenScreen-installatie gelanceerd. In deze installatie kan iedereen zelf een filmscène 

opnemen. De filmscène wordt per e-mail aan de deelnemers toegestuurd, zodat ze hem kunnen delen 

met vrienden en familie. De installatie maakt teven onderdeel uit van de EYEwalk (zie voor meer 

informatie hierover de paragraaf Educatie).

In december maakte EYE over de honderd publiekdomeinfilms uit onze collectie beschikbaar op 

OpenBeelden.nl voor (creatief) hergebruik. Naar aanleiding hiervan presenteerden we op 3 december 

tijdens de tweejaarlijkse DISH (Digital Strategies for Heritage)-conferentie in Rotterdam drie 

rondetafelgesprekken. Daarbij kwamen vragen aan bod als: Met welk doel plaatsen archieven hun 

gedigitaliseerde films online? Hoe vinden mensen deze films en wat kunnen ze ermee doen? Wat is het 

effect van de transitie van presentatie in een filmzaal naar online presentatie?

6.5 Archival Loans & Collectie Sales
De collectie EYE wordt vaak gebruikt door derden. In 2013 zijn 170 films in Nederland uitgeleend 

en 210 aan het buitenland. Dit betreft zowel festivals (van het NFF Utrecht tot Le Giornate del Cinema 

Muto in Pordenone, Italië), als specials (reclamefilms in De Melkweg (Amsterdam) tot gerestaureerde 

films in het National Audio-Visual Conservation Center Library of Congress in de VS). Maar ook worden 

fragmenten uit films hergebruikt in films en programma’s voor televisie. 

Schenkingen en acquisities 
In het kader van het acquisitietraject Nederlands Filmfonds komen er iedere week gemiddeld vijf 

(digital born) films binnen. Deze films worden gemetadateerd en gemigreerd (veilig gesteld). In 

november registreerde EYE de 100ste film die op deze manier dit jaar bij EYE binnenkwam.

Er komt verrassend genoeg ook nog steeds nitraatfilm binnen (middels schenkingen). 

Zo ontving EYE onlangs een partij van 80 blikken bijzondere, veelal gekleurde nitraatfilms in zeer 

goede staat. De schenker vond de blikken in de familie-erfenis. 

De partij bevat bijvoorbeeld Mit faedreland, mir kaerlighed (1915), een film waarvan EYE de eerste akte 

tot dan toe miste en die nu is gecomplementeerd en gerestaureerd in samenwerking met het Deense 

Filmmuseum. 

De EYE-collectie nam naast schenkingen en depotstellingen ook toe door acquisities van nieuwe 

arthousefilms (o.a. Ulrich Seidls Paradies-trilogie (reeds aangekocht onder het oude distributie-regime), 

Berberian Sound Studio en ‘Previously Unreleased’-titels Twilight Portrait, Museum Hours en The Loneliest 

Planet, door de aanschaf van experimentele films met het doel een experimentele canon in de collectie 

te verstevigen (4 korte films van Stan Brakhage), alsook door klassiekers als Doctor Zhivago, Breakfast 

at Tiffany’s, diverse films van Jacques Tati (waaronder Jour de fête) en diverse Fellini’s (waaronder 

een digitale restauratie van La Dolce Vita) aan de collectie toe te voegen. Ook kocht EYE in 2013 de in 

opdracht van EYE gemaakte duo-fotoreportage van fotograaf Raimond Wouda aan, over de bouw van 

het nieuwe museum afgezet tegen filmsets. Dit mede dankzij de structurele bijdrage (periode 2013-

2015) van de BankGiro Loterij.
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Diversen

Datamigratie/Trusted Digital Repository 
In 2013 is hard gewerkt aan het realiseren van storage van onze digitale files bij het Nederlands Instituut 

voor Beeld en Geluid. Sinds de jaren van Beelden voor de Toekomst worden onze digitale files gestored 

door het bedrijf T3 Media in de Verenigde Staten. Medio 2014 zullen de digitale files ingestroomd zijn 

in de storagefaciliteiten bij Beeld en Geluid. Daar worden zij op digitaal duurzame wijze bewaard, 

waardoor de integriteit van de bestanden gegarandeerd is. Parallel hieraan loopt bij Beeld en Geluid het 

traject om het digitale depot als Trusted Digital Repository (TDR) te certificeren. Een TDR voldoet aan 

de hoogste normen op het gebied van digitale duurzaamheid.

FORWARD-project
Het vaststellen van de rechten van een film is een randvoorwaarde om audiovisueel materiaal te 

kunnen ontsluiten en hergebruiken voor culturele, educatieve en commerciële doeleinden. 

Doel is de rechtenstatus van zgn. verweesde AV-werken via een pan-Europees geautomatiseerd systeem 

toegankelijk te maken. Volgens het door de L’Association des Cinémathèques Européennes (ACE) 

uitgevoerde onderzoek zijn ten minste 210.000 av-werken als orphan te bestempelen.

Het FORWARD-project is voor 50% gesubsidieerd door de Europese Unie (EU), (onder het 

Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) – 2007-2013) en is als driejarig project 

in augustus 2013 gestart. EYE is een van de 13 partners binnen het FORWARD-project.

Eind augustus werd de filmwereld opgeschrikt door een rondschrijven van de curator van het failliete 

filmlaboratorium Cineco waarin hij aan producerend Nederland liet weten dat de Cineco-kluis op korte 

termijn diende te worden leeggemaakt. In de Cinecokluis liggen naar schatting 30.000 filmblikken: 

werkmateriaal, negatieven en positieven. Het gaat om Nederlandse kaskrakers als Het meisje met het 

rode haar, Schatjes en Mama is boos. Het materiaal is eigendom van internationale en Nederlandse 

producenten, reclamebureaus, bedrijven en andere rechthebbenden. Het is dan ook in eerste instantie 

aan de rechtmatige eigenaren om het materiaal terug te nemen. 

EYE zal het materiaal dat op dit moment nog niet is opgehaald (ca 40% is niet opgehaald) via haar 

standaard acquisitie-procedure beoordelen en selecteren. Door de grote hoeveelheid en tijdrovende 

selectie- en registratieprocedures kan het zijn dat EYE niet onmiddellijk het materiaal in de collectie 

kan of zal opnemen.

EYE heeft zijn eigen films inmiddels teruggenomen en werkt aan een haalbare workflow om de 

producenten die hun films als gevolg van deze nieuwe situatie aan EYE willen aanbieden te kunnen 

helpen.

In 2012 is het veiligheidsplan voor collecties gereed gekomen. In 2013 heeft geen update 

plaatsgevonden. Eind 2013 vond de herijking museumregistratie door de Museumvereniging plaats. 

De conclusie van dit rapport is dat ’de huidige situatie zoals beschreven in de ingediende interne 

analyse en nader toegelicht tijdens het auditbezoek en aangevuld met nagestuurde bijlagen, voldoet 

aan het vereiste niveau voor herijking.’

In het kwantitatieve prestatieoverzicht zijn de kengetallen 2013 voor onder andere registratiegraad en 

digitaliseringsgraad opgenomen van de diverse collecties.
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 .Academische functie

Op het wetenschappelijke en academische vlak worden tal van activiteiten 
ontplooid, zoals het participeren in de masteropleiding Preservation & 
Presentation of the Moving Image bij de UvA en het begeleiden van stages, 
workshops, lezingen, en publicaties (in het bijzonder de nieuwe serie Framing 
Film, een samenwerking van Amsterdam University Press en EYE). 

Eind 2013 is de leerstoel Filmerfgoed en (Digitale) Filmcultuur in het leven 
geroepen bij de afdeling Mediastudies van de UvA, medegefinancierd door 
EYE, waar EYE’s hoofdconservator Giovanna Fossati aantreedt als hoogleraar. 
Ook worden regelmatig presentaties georganiseerd, zoals internationale 
conferenties als eCommons3 (oktober 2012 - zie www.eCommons.eu) en voor 
2014 staat het Orphans Symposium op stapel.

De doelgroepen zijn academici, (film)archiefspecialisten, 
studenten, professionals, netwerken van specialisten, gezamenlijke 
onderzoeksprojecten, enzovoort (bijvoorbeeld ACE/FIAF, Domitor, 
NECS, AMIA). Naast het vergroten van de kennis over de collectie en de 
kennisoverdracht bevordert EYE de samenwerking met nationale en 
internationale filmspecialisten. 

7.1. Talentontwikkeling
Ook studenten van academies denken mee over de ontwikkeling van de E*Cinema programmering 

in EYE en over het bereiken van een publiek. Zo zijn zij actief betrokken bij de samenstelling van de 

programma’s (waar hun films een onderdeel van vormen), putten zij inspiratie uit onze collectie, en 

is de E*Cinema-reeks een plek waar de makers mee cureren. Zo wordt deze reeks meer en meer een 

podium voor talentontwikkeling. 

Tevens groeit de behoefte aan een broedplaats voor jonge makers van audiovisueel werk in Amsterdam. 

Het is van belang dat deze makers een plek als EYE wordt geboden, waar zowel gevestigd als 

beginnend werk te zien is. Met name bij de presentatie van de experimentele film en onze uitgebreide 

experimentele collectie in het bijzonder, gaat de aandacht meer en meer uit naar de inbreng van 

diverse academies. 
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Ook het werk van jonge kunstenaars kan gebaseerd zijn op werken uit de collectie. Zoals de abstracte 

animatiefilms van Maarten Visser, of hedendaags galeriewerk van makers als Isaac Julien (onderdeel 

van onze tentoonstelling Expanded Cinema). 

De inspiratie en het enthousiasme voor het maken van nieuw werk, het plaatsen ervan in een grotere, 

historische context en het reflecteren erop, is groot.

7.2. Publicaties
Een greep uit de lijst van publicaties waar diverse medewerkers van EYE aan hebben meegewerkt. 

Light Image Imagination, Blassnigg, M. (editor), Deutsch, G. and Schimek, H. (Associate Editors). Een 

uitgave in de serie Framing Film die op 20 april 2013 in EYE is gepresenteerd in aanwezigheid van de 

auteur voor een publiek van nationale en internationale academici. In deze essays over audiovisuele 

media zijn de grenzen tussen wetenschap, kunst en technologie nergens absoluut. 

New Approaches to the Restoration and Presentation of Colour in Silent Films

Artikel van Giovanna Fossati, Hoofdconservator in Conserver l’art contemporain à l’ère de 

l’obsolescence technologique, TECHNE Centre de recherche et de restauration des musées de France, 

edited by Cécile Dazord and Marie-Hélène Breuil, 2013. 

The Restoration of Beyond the Rocks van Giovanna Fossati, Hoofdconservator in Digital Film Restoration 

within Archives, Oliver Hanley et al. (eds.), Vienna: Synema - Gesellschaft für Film und Medien, 2013.

Interview On the restoration of silent colour films door Giovanna Fossati, Hoofdconservator in British 

Colour Cinema Companion, Sarah Street, Elizabeth Watkins and Simon Brown (eds.), London: British 

Film Institute, 2013.

Inside the Medium 

Artikel van Mark-Paul Meyer, Senior Curator Expanded Cinema in Play & Prosume, Margarete 

Jahrmann, Brigitte Felderer (eds.) Wenen 2013.

Stretching the Borders: Preserving the Installations of Marijke van Warmerdam 

Artikel van Simona Monizza, Curator Experimentele Film in Digital Film Restoration within Archives, 

Oliver Hanley et al. (eds.), Vienna: Synema - Gesellschaft für Film und Medien, 2013.

Samenwerking e-journal NECSUS
NECSUS - European Journal of Media Studies is het online tijdschrift voor diegene die geïnteresseerd 

is in wat er zoal onderzocht en besproken wordt op het gebied van mediastudies. EYE is medeoprichter 

en partner. 

De academische wereld en EYE hebben de handen in elkaar geslagen om de nieuwste resultaten van 

onderzoek op het gebied van media, communicatie en culturele studies toegankelijk te maken en de 

grenzen tussen academische disciplines te slechten. Het initiatief wordt actief ondersteund door NECS 

en NWO, dat geldelijke ondersteuning inbracht. De samenwerking tussen verschillende instellingen 
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genereert internationaal draagvlak voor de verspreiding van kennis over film, media en cultuur. De 

structuur van de portal website maakt een interactieve omgang mogelijk: men kan blogs plaatsen, 

video-essays insturen en vrijwel alle vormen van social media integreren. 

Zie ook: NECS–European Network for Cinema and Media Studies.

7.3. Lezingen, conferenties, symposia en cursussen
Medewerkers van EYE verlenen door het jaar heen veelvuldig hun medewerking aan diverse 

conferenties, symposia, workshops en dergelijke, die al dan niet door EYE, of in coproductie of 

samenwerking met EYE in de wereld worden georganiseerd.

EYE werkt daarnaast samen met diverse nationale en internationale universiteiten en 

onderzoeksinstituten. In EYE vinden regelmatig conferenties, symposia en cursussen plaats die 

gecoproduceerd zijn met deze organisaties. 

Enkele highlights:

Giovanna Fossati, Hoofdconservator van EYE was een van de keynote speakers op de twintigste editie 

van de conferentie Visible Evidence. De conferentie vond plaats van 15 t/m 18 augustus in Stockholm. 

Zij sprak daar over kansen, beperkingen en nieuwe trends in de restauratie en presentatie van 

archieffilms in het digitale tijdperk. In de editie van 2013 was er speciale aandacht voor vakgebieden 

als Experimentele Etnografie, Documentaire Kunst, de Kunstdocumentaire en Alternatieve Archieven. 

Voor meer informatie: 

www.heranet.info/system/files/hera_jrp_final_conference_programme_2_15_may_2013.pdf

Annike Kross, Filmrestaurator van EYE, Preserving and Digitizing the film archive, over de 

conserverings- en digitaliseringspraktijken van EYE, gehouden tijdens het INA - F.R.A.M.E Future for 

Restoration of Audiovisual Memory in Europe in Parijs op 12 juni 2013.

Daarnaast werd door medewerkers van EYE deelgenomen aan evenementen als het Knowledge 

Exchange and Impact tijdens de HERA Final Conference bij de British Library in Londen op 30 mei 

(www.heranet.info/system/files/ hera_jrp_final_conference_programme_2_15_may_2013.pdf), een 

paneldiscussie in het kader van het Pragmatische Poetik des Archives in het Arsenal in Berlin op 16 

juni. Deze discussie plus vertoning de films Oblique van Maarten Visser en Liquidator van Karel Doing 

(beide uit de collectie EYE) waren onderdeel van het Living Archive-project van Arsenal. Tevens heeft Elif 

Rongen-Kaynakçi, Curator Stille Film, deelgenomen aan een panel tijdens de FOCAL-conferentie op 2 

mei 2013 in het British Film Institute (BFI) te Londen.

file:///C:\Users\MRooij\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\UKMPFRXC\www.heranet.info\system\files\hera_jrp_final_conference_programme_2_15_may_2013.pdf
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.Cultureel  
ondernemerschap
 

De baten van EYE (in 2013 17,4 miljoen euro) zijn voor iets minder dan 50% 
gefinancierd door de rijks- en gemeentelijke overheid (8,6 miljoen euro). 
De overige financiering is tot stand gekomen door het genereren van eigen 
inkomsten. 
Hiervan werd 14% gedekt door de publieksactiviteiten in het 
museumgebouw, 13% door zakelijke dienstverlening, 7% door publieke 
bijdragen, 15% door private bijdragen en overige opbrengsten.

EYE is zich daarnaast bewust van de noodzaak het museum en haar 
activiteiten te verankeren in onze samenleving: zowel in Amsterdam-Noord, 
de regio groot-Amsterdam, als in heel Nederland. Middels eerder genoemde 
activiteiten als sponsoring, relatiebeheer, de museumwinkel, het restaurant, 
cateringactiviteiten en verhuur van haar zalen, geeft EYE niet alleen een 
concrete invulling aan het cultureel ondernemerschap, maar voldoet het ook 
aan de wens een breed maatschappelijk draagvlak te creëren.

Sponsoring: 2014 markeert de start van de uitvoer van het strategisch 
sponsorplan dat eind 2013 vastgesteld is. Alle mogelijke sponsoren voor EYE 
worden intensief benaderd met bezoeken, voorstellen en acties. 

8.1. Ondersteunende activiteiten
EYE Store, de museumwinkel van EYE, groeit. In 2013 is het assortiment verdiept en verbreed en er is 

actief overleg met leveranciers en producenten uit Amsterdam-Noord: ‘support your locals’. Hieruit 

zijn onder andere tassen voortgekomen die zijn gemaakt van filmpromotiematerialen (zoals de banner 

op de toren A’dam). Een uitgebreide dvd- en filmboekencollectie, catalogi bij tentoonstellingen en 

gebruiksartikelen rondom ons merk completeren het assortiment in de EYE Store.

EYE Bar-Restaurant continueert haar publiekssucces. De198 stoelen binnen zijn van donderdag tot 

zondagavond zonder uitzondering voor het diner volledig gereserveerd. Daarnaast blijft het terras van 

de eerste tot de laatste zonnestraal een inmiddels favoriete plek voor gasten en bezoekers (nog eens 110 

stoelen). 2014 staat in het teken van uitbouw van de samenwerking: niet alleen ons promotiemateriaal 

op tafel, maar ook producten uit de EYE Store op de menukaart, kinderfeestjes, filmdiners en nog meer 

staan op de planning.
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EYE Banqueting is vanaf 2014 de nieuwe naam en leverancier voor de catering van met name kleinere 

partijen, de vijf festivals (waar EYE inhoudelijk mee samenwerkt) en de branche-activiteiten. Het 

betreft een outsourced activiteit van Select Catering, waarmee EYE beter op de behoeften (lagere 

kosten) van deze partijen kan inspringen. 

Select Catering continueert haar succes in de samenwerking op de honderden zakelijke partijen (per 

jaar goed voor bijna 24.000 bezoekers) die voor hun evenement (van vergadering tot diner, receptie tot 

congres) in EYE een ruimte huren. 

Sales & Events was ook in staat om het succes van 2012 te overtreffen: meer dan 500 verhuringen 

(met ruim 35.000 bezoekers). Deze bezoekers hebben zonder uitzondering een goede indruk van 

EYE gekregen, hetgeen zowel het draagvlak in de samenleving verder verstevigt, als ook de doelgroep 

voor EYE verbreedt. De zalen worden niet zelden verhuurd tegen het branchetarief. Deels aan 

branchepartijen ter invulling van onze missie om het huis voor de film in Nederland te zijn. 

Deels om gehoor te geven aan onze wens zich maatschappelijk te verankeren in de maatschappij. 

Goede voorbeelden hiervan zijn het Slotevenement van het Europees jaar Active Ageing (verbinden van 

de oudere met jongere generatie), het Openingsevent voor de week van de Dementie (met vertoning 

documentaire ‘Dementie en dan’), een evenement met Downkids International en de lancering van de 

Nationale Donorweek.

8.2. Relatiebeheer
Naast de al bestaande mogelijkheden voor Huisvuilpas- en Voedselbankpashouders om met korting 

of zelfs gratis filmvoorstellingen en tentoonstellingen te bezoeken, bestaat er sinds 2013 ook de 

mogelijkheid voor de Buurtkamers in Noord om – mede dankzij het participatiefonds van de Rabobank 

– de speciale serie filmvoorstellingen van Filmclub Noord in EYE gratis te bezoeken. Het gaat hierbij 

om mensen die niet vanzelfsprekend in aanraking (kunnen) komen met (film)cultuur.

Filmclub Noord heeft inmiddels ruim 55 leden die 7 maal per jaar bijeenkomen voor een exclusieve 

inleiding en filmvoorstelling. Frits Lambrechts en Ronald Top zijn de bevlogen ambassadeurs van deze 

filmclub.

De EYE Filmclub heeft een stabiel bestand van ruim 300 leden. Een hechte club van filmliefhebbers, 

die al sinds 2003 jaarlijks 7 maal bijeenkomen voor een middag of ochtend film met inleiding.

EYE Vrienden: Bijna 2000 Vrienden telt ons bestand. Via het lidmaatschap verkrijgen zij korting op 

filmvoorstellingen en tentoonstellingen.

U&EYE fonds: ruim 120 participanten telt het fonds eind 2013. Particulieren doneren aan EYE en 

ontvangen – naast een belastingvoordeel – een vrij te besteden saldo op een U&EYE-kaart. De hoogte 

van het saldo is afhankelijk van de donatie. Wij beschouwen de participanten als een belangrijke 

groep ambassadeurs, die ons belang ook elders naar voren brengt. Een aanpassing in de stappen van 

de verschillende bedragen (al vanaf € 2.500 voor 5 jaar of € 500 per jaar) zal -zo is de verwachting- een 

grotere groep potentiële donateurs aanspreken. 
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EYE Business Club: EYE zoekt ook toenadering tot bedrijven. Jaarlijks ondersteunen 16 

bedrijven EYE met een bedrag tussen de € 3.500 en € 5.000 (afhankelijk van de tegenprestaties). 

Netwerkbijeenkomsten, uitnodigingen voor openingen van tentoonstellingen en/of het bijwonen van 

bijzondere avonden, zorgen ervoor dat zij zich zowel zakelijk als inhoudelijk verbonden voelen met 

EYE.
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.Marketing en  
Communicatie

In het eerste jaar na de opening waren voor EYE het informeren van de 
bezoeker, het vergroten van de naamsbekendheid en het bereiken van meer 
diverse bezoekers, de belangrijkste speerpunten. 
Er is ingezet op een brede mix van communicatiemiddelen met steeds meer 
nadruk op branding via online aanwezigheid van EYE. Naast de highlights- 
en kinderfolder, maandposter, outdoorcampagnes en advertenties is 
steeds vaker ook gekozen voor een betaalde Facebook-campagne en voor 
tekstadvertenties via Google. Via adverteren op Facebook gaat EYE gericht 
op zoek naar publiek bij specifieke programma’s. Zo kan bijvoorbeeld een 
publiek van hoogopgeleide Marokkanen worden bereikt of jongeren die zelf 
actief zijn met film. 

Dankzij de Google Grant mag EYE per maand $10.000 uitgeven aan adwords 
(tekstadvertenties op Google). De adwords zijn ingezet voor branding van de 
naam EYE en presteren goed. Het zorgt voor relevant zoekverkeer. Voordeel 
van deze online aanwezigheid is de meetbaarheid van bezoek aan de website 
(10.000 nieuwe bezoekers per maand), conversie naar kaartverkoop (€ 2.500 
extra omzet per maand) en gegevens over de bezoeker (meest afkomstig 
uit Noord-Holland). Het managen van de adwords is een specialistische 
bezigheid en wordt uitbesteed. 

9.1. Website
In 2013 is een grondige analyse van het bezoekersgedrag op de website van EYE, gemaakt via Google 

Analytics. Aan de hand van deze data zijn nieuwe key performance-indicatoren vastgesteld. Aan de 

hand van deze data is besloten om de corporate website een volledig strategisch redesign te geven. 

Waar het bij de vorige site vooral draaide om de breedheid van het instituut EYE weer te geven, zijn in 

het nieuwe ontwerp scherpe keuzes gemaakt en is een sterke focus gelegd op het stimuleren van een 

bezoek aan het gebouw. Dit uit zich onder meer in een sterk vereenvoudigde menustructuur en een 

conversie-gerichte agenda, waar online ticketverkoop prioriteit krijgt. Nieuw is de extra aandacht die 

onze collectie krijgt op de website. Naast museumbezoek is de tweede focus om mensen online onze 

collectie te laten ervaren. Een groot deel van de collectie (mits digitaal en rechtenvrij) is op de website 

beschikbaar gemaakt en op gebruiksvriendelijke wijze gepresenteerd. Oplevering van de nieuwe 

website van EYE staat gepland op 24 maart 2014. 
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9.2. Kengetallen 
In 2013 zijn 150 integrale films uit de collectie volledig beschikbaar gemaakt op de portal 

eye.openbeelden.nl. Deze films zijn niet alleen te bekijken maar ook beschikbaar voor hergebruik, 

bijvoorbeeld op Wikipedia of in nieuwe creatieve werken.

In het Prestatieoverzicht 2013 zijn verder de belangrijkste kengetallen opgenomen.

9.3. Publieksonderzoek
In september 2012 is EYE gestart met een publieksonderzoek dat heeft doorgelopen tot eind 

februari 2013. Belangrijkste conclusies van het onderzoek: EYE krijgt een 8,5 en heeft een zeer 

hoge aanbevelingsscore van 40. EYE trekt hoogopgeleide bezoekers. 9% is buitenlands toerist. Alle 

onderdelen worden goed beoordeeld (meer dan 80% is tevreden). EYE is bekend van free publicity en 

mond-tot-mondreclame. EYE is (nog) niet erg geschikt voor kinderen. EYE ontwikkelt voor kinderen 

een aantal nieuwe producten: Vier je kinderfeestje in EYE en workshops. Voor kinderen van 7 t/m 

12 jaar is er de EYEwalk, een videotour waarbij spannende films tot leven komen. Met een tablet in 

de hand en filmpersonages als gids maken kinderen een 15 minuten durende wandeling door het 

museumgebouw, waarbij uit de doeken wordt gedaan hoe special effects in een film werken.

De twee belangrijkste vragen die worden gesteld aan de kassa zijn ‘waar is het museum’ en ‘wat 

is er te doen’. Naar aanleiding hiervan schrijft EYE het plan voor Cinema (R)evolutie waarin de 

filmgeschiedenis via zijn belangrijkste mijlpalen (pre-cinema, van zwart-wit naar kleur, van zwijgend 

naar geluid, montage en special effects) op interactieve wijze kan worden ervaren door het publiek. 

De BankGiro Loterij heeft de aanvraag inmiddels met een bijdrage van € 628.100 gehonoreerd. EYE 

verwacht eind 2014, begin 2015 deze interactieve tour aan het publiek te kunnen aanbieden.

http://eye.openbeelden.nl
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.Financieel verslag 
en organisatie

Toen eind oktober 2012 de aangepaste begroting voor 2013 en verdere jaren 
moest worden ingediend, heeft EYE op basis van de resultaten van het eerste 
half jaar in het nieuwe gebouw de oorspronkelijke prognoses aangepast. 
Deze doelstellingen zijn ruimschoots overtroffen in 2013. EYE verwachtte 
303.000 bezoekers voor haar inhoudelijke activiteiten, het werden er 200.000 
meer (503.369). In totaal (inclusief onder meer zakelijk bezoek) bezocht bijna 
een driekwart miljoen mensen het gebouw (740.880). EYE heeft daarmee 
nauwelijks last gehad van het zgn. openingseffect.

10.1. Financieel verslag: exploitatieresultaat
EYE was in 2013 voor het eerst in haar bestaan voor minder dan 50% afhankelijk van structurele 

subsidies. Van de overige baten werd 14% gegenereerd door de publieksactiviteiten in het 

museumgebouw, 13% door zakelijke dienstverlening, 7% door publieke bijdragen, 16% door private 

bijdragen en overige opbrengsten. 

De uitgaven van EYE gingen (afgerond) naar personeel (41%), activiteiten (33%) en overhead (26%). 

Daarmee zijn de uitgaven aan personeel en overhead verhoudingsgewijs lager dan begroot en is 

er relatief meer aan activiteiten uitgegeven. Per saldo is het resultaat uit gewone bedrijfsvoering 

bijna ¾ miljoen euro beter dan begroot. In 2013 heeft EYE het pand aan de Vondelstraat verkocht, 

waar voorheen een deel van de sector Collecties was gevestigd. De opbrengst is als bijzondere baten 

verantwoord, waardoor het exploitatieresultaat uiteindelijk op ruim 3 miljoen euro is uitgekomen.

EYE heeft toestemming van OCW gekregen om de bijzondere baten uit verkoop van het pand aan de 

bestemmingsreserve dekking afschrijvingen toe te voegen. Reden hiervoor is dat het altijd onderdeel 

van de nieuwbouwplannen van EYE is geweest om de opbrengst van de verkoop van het pand in te 

zetten ter dekking van de hogere afschrijvingen voortvloeiend uit de investeringen in de nieuwbouw. 

Alle mutaties in de bestemmingsreserves zijn door de directie goedgekeurd.
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Opbrengsten
EYE heeft in 2013 ruim 50% meer opbrengsten gegenereerd dan begroot. De vigerende begroting voor 

OCW dateert van oktober 2012, toen nog maar beperkt zicht was op de resultaten die gehaald zouden 

kunnen worden met de inhoudelijke en zakelijke exploitatie van het nieuwe pand. Met uitzondering 

van sponsoring, waarbij de markt door de economische ontwikkelingen en een vraag die groter is dan 

het aanbod maar beperkte mogelijkheden biedt, hebben alle activiteiten meer opgebracht dan begroot. 

Voor de opbrengsten uit publieksactiviteiten in het gebouw (+66%) komt dit niet alleen door een hoger 

bezoekersaantal dan verwacht, maar onder meer ook doordat gemiddeld een hogere ticketopbrengst is 

gerealiseerd.

Sinds dit jaar voert EYE geen actief beleid meer ten aanzien van de landelijke distributie van 

arthousefilms. Omdat dit jaar nog wel films zijn uitgebracht waarvoor in eerdere jaren al de rechten 

waren aangekocht, waaronder de zeer succesvolle Paradies-trilogie van de Oostenrijkse regisseur Ulrich 

Seidl, zijn de opbrengsten uit uitbating van de collectie aanzienlijk hoger dan begroot.

De zakelijke exploitatie van het nieuwe gebouw is zeer succesvol geweest. 

Het restaurant is een populaire ontmoetingsplaats en de zalen zijn, op zowel de zakelijke als de 

culturele markt, gewild voor het houden van allerhande evenementen. Dit succes wordt weerspiegeld in 

de opbrengsten van deze activiteiten (+52% t.o.v. de begroting).

Aan de andere kant merkt EYE dat het nog steeds moeizaam gaat om bedrijven tot sponsoring over 

te halen. De oorzaken zijn bekend, enerzijds de economische situatie, anderzijds een markt met veel 

meer (culturele) vragers dan aanbieders. De inkomstendoelstelling is daardoor in 2013 niet gehaald.

Bijdragen
De baten uit publieke en private bijdragen waren in 2013 het dubbele van het begrote bedrag. Dit komt 

onder meer omdat EYE voor het eerst beneficiënt is geworden van de BankGiro Loterij, waardoor EYE 

3 jaar lang een bedrag van € 200.000 ontvangt. 

De bijdrage uit het BTW-convenant is verhoogd met de indexatie 2013. Daarnaast ontvangt EYE een 

groot aantal bijdragen uit diverse publieke en private bronnen. 

Alle incidentele bijdragen van subsidiënten en fondsen worden verstrekt op basis van ingediende 

plannen. Dat betekent dat tegenover deze baten altijd (project)kosten staan.

Beheerslasten
De lasten die gemoeid zijn met het beheer van de panden zijn hoger dan begroot (+37%). Dit is onder 

meer het gevolg van de grotere publieke belangstelling waardoor onder extra schoonmaak, onderhoud 

en beveiliging nodig is. In de loop van 2013 zijn een aantal maatregelen genomen om de kosten terug te 

brengen.

Bij de bureaukosten is vooral een opmerkelijke stijging van kosten van bankhandelingen, het direct 

gevolg van het gestegen aantal transacties door de toename van het bezoekersaantal en het geen-

contant-geld-beleid.
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Activiteitenlasten
De kosten van personele bezetting zijn gestegen ten opzichte van de begroting (+13%). Dit is onder 

meer het gevolg van de grote drukte in het pand waardoor er meer personeel wordt ingezet voor de 

servicebalie en de filmprojectie. Om de kosten in de hand te houden heeft er in 2013 een reorganisatie 

plaatsgevonden, waarbij van een aantal medewerkers afscheid genomen is. In dezelfde reorganisatie 

zijn ook een groot aantal activiteitenbudgetten met 10% verlaagd.

Desondanks zijn de materiële activiteitenlasten sterk gestegen t.o.v. de begroting (+32%). Dit wordt 

veroorzaakt door uitgaven voor activiteiten die doorgang konden vinden omdat hiervoor extra middelen 

verkregen zijn, dan wel uit publieke of private bijdragen, dan wel door extra opbrengsten.

10.2. Financiële positie
Mede dankzij de bijzondere baten uit de verkoop van het pand is de financiële positie van EYE aanzienlijk 

verbeterd in het afgelopen jaar. De liquiditeitsratio is ruim 2 en daarmee zijn de kortlopende vorderingen 

(inclusief liquide middelen) het dubbele van de kortlopende schulden. De solvabiliteitsratio is ruim 

0,5, het eigen vermogen vormt de helft van het totale balansvermogen.

Fiscale positie 
EYE is in overleg met de Belastingdienst over de vennootschapsbelasting en wordt hierbij terzijde 

gestaan door KPMG Meijburg & Co. EYE staat op het standpunt dat er geen belastingplicht is. 

De problematiek van belastingplicht en culturele instellingen is groter dan alleen het belang van EYE. 

De voorzitter van de Raad van Toezicht van EYE heeft in het kader van deze en andere functies die hij in 

de culturele sector bekleedt over dit onderwerp overleg gevoerd met de staatssecretaris van Financiën.

Schenkingen
EYE beschikt over de ANBI-status. EYE heeft met de Belastingdienst separate afspraken gemaakt over 

de schenkingen en tegenprestaties in het kader van het U&EYE fonds.

Aanbestedingen
EYE heeft in 2013 geen opdrachten verstrekt waarvoor een Europese aanbestedings-procedure gevolgd 

diende te worden.

10.3. Code Cultural Governance
EYE onderschrijft de code en past de negen principes toe. De Raad van Toezicht evalueert in de loop 

van 2014 in hoeverre de toepassing van de code nog kan worden aangescherpt. 

EYE heeft een eenhoofdige directie, die tegelijkertijd het bestuur vormt van de organisatie. 

De directeur/bestuurder is eindverantwoordelijk voor zowel het te voeren financieel zakelijke beleid, als 

het artistiek-inhoudelijke beleid. De directeur/bestuurder is Sandra den Hamer.

De Raad van Toezicht die in december 2012 is benoemd, bestaat uit Alexander Rinnooy Kan (voorzitter), 

Siebe van Elsloo, Hermine Voûte, Caroline Princen, Robbert Aarts en Jan Debbaut. De huidige raad is 

benoemd voor een periode van drie jaar. Zij kunnen eenmaal worden herbenoemd.
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Nevenfuncties Raad van Toezicht 

Alexander Rinnooy Kan (voorzitter)

 » Voorzitter Raad van Commissarissen De Nederlandsche Bank

 » Voorzitter Raad van Toezicht AMC

 » Voorzitter Wetenschappelijke en Maatschappelijke Adviesraad Universiteit voor Humanistiek 

 » Voorzitter Stichting Amsterdam 2013

 » Voorzitter Raad van Commissarissen Het Concertgebouw NV

 » Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Lezen & Schrijven

 » Voorzitter Raad van Toezicht Prins Bernhard Cultuurfonds

 » Voorzitter Raad van Toezicht en Advies Stichting World Press Photo

 » Voorzitter Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen

 » Voorzitter ‘Apeldoorn Conference Series’

 » Voorzitter Raad van Advies Nederlandse Orde van Advocaten

 » Voorzitter Goede Doelen Platform

 » Voorzitter Raad van Advies Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE)

 » Voorzitter Raad van Toezicht De Balie

 » Voorzitter Folia

 » Voorzitter Curatorium De Baak

 » Voorzitter Sarphati Institute

 » Voorzitter “Commissie evaluatie politie 2012”, Ministerie Veiligheid en Justitie

 » Voorzitter Blockbusterfonds

 » Lid van de Maatschappelijke Adviesraad van het Instituut voor Migratie- en Etnische Studies 
(IMES), Universiteit van Amsterdam

 » Lid van de Trilateral Commission

 » Lid Raad van Advies Netherlands Committee Human Rights Watch

Jan Debbaut

 » Bijzonder hoogleraar presentatie moderne en hedendaagse kunst aan de Rijksuniversiteit     
Groningen

 » Bijzonder hoogleraar curatorial studies aan het Centre for Curatorial Studies Gent, verbonden 
aan KASK Gent

Robbert Aarts

 » Board of Directors van FilmAid



EYE Bestuursverslag 2013   |   Pagina 51

Hermine Voûte

 » Lid Algemeen Bestuur Stichting Leids Universiteits-Fonds

 » Lid Raad van Toezicht Stichting CliniClowns Nederland

 » Lid Bestuur Stichting Verenigd Bezit

 » Lid Bestuur Stichting De Appel 

Caroline Princen

 » Lid Raad van Toezicht, Universiteit Utrecht

 » Lid Raad van Advies WIFS (Women in Financial Services)

 » Lid Bestuur VUmc Alzheimercentrum

 » Voorzitter, ABN AMRO Foundation 

Siebe van Elsloo

 » Lid Supervisory Board van Entradas.com te Madrid

10.4. Duurzaamheid
EYE heeft in 2013 maatregelen genomen om tot waterbesparing te komen. Ook heeft EYE zich 

aangesloten bij Energie voor Cultuur en zal vanaf 1 maart 2014 groene energie via dit collectief 

afnemen. EYE onderzoekt de mogelijkheid om bij de vervanging van bestaande mobiele telefoons 

gebruik te gaan maken van de fairphone.

10.5. Wet Normering Topinkomens
De toelichting hierop is opgenomen in de jaarrekening.

10.6. Formatie
De totale personeelsomvang (bepaalde en onbepaalde tijd) ultimo 2013 bestaat uit 125 fte’s (129 fte’s 

in 2012), die worden ingevuld door 170 medewerkers. Daarnaast maakt EYE gebruik van een pool van 83 

vrijwilligers bij de zalen (hosts), de museumwinkel en ten behoeve van enkele uitvoerende collectietaken. 

Amsterdam, 28 maart 2014

 Sandra den Hamer

 Directeur/Bestuurder


