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1Inleiding

2012 was een historisch jaar voor EYE. Met de opening van het nieuwe museum op 4 april kreeg de film 
in Nederland eindelijk het museum dat het verdient. Het ging daarbij niet zozeer om een verhuizing 
maar om een grote metamorfose van een bescheiden museum in het Vondelpark naar een nieuw 
levendig museum voor film en de kunst van het bewegend beeld voor een breed publiek.

Begin januari 2012 werd het tijdperk in het Vondelpark op passende wijze afgesloten met de vertoning 
van de publieksfavorieten. Het publiek had het laatste woord en stelde het programma samen.   
Op zondag 8 januari werden de twee laatste, uitverkochte films vertoond in het Vondelpark Paviljoen, 
waarna het publiek werd uitgezwaaid en de deuren werden gesloten. Een tijdperk werd afgesloten en 
een nieuw tijdperk, met nieuwe ambities, nieuwe plannen en nieuw elan deed zijn intrede. 

1.1 Opening nieuw museumgebouw
Na een intensieve maar voorspoedige bouwperiode en de daadwerkelijke verhuizing naar Amsterdam 
Noord, organiseerde EYE, het nieuwe filmmuseum aan het IJ, een serie openingen (voor de bouw, voor 
het eigen personeel met familie, en voor de film- en culturele wereld) met als hoogtepunt de Koninklijke 
Opening door Hare Majesteit Koningin Beatrix op 4 april 2012. Hiermee is een langgekoesterde ambitie 
en droom werkelijkheid geworden en kan EYE haar omvangrijke collectie op passende wijze ontsluiten 
in de vier filmzalen, de expositieruimte en de interactieve Basement. 

1.2 Bezoekers 2012
Op 5 april zijn de deuren officieel open gegaan voor het publiek, dat direct getrakteerd werd op een 
meerdaags festival waarin alle aspecten van het nieuwe museum en de vernieuwde programmering op 
feestelijke wijze voor het voetlicht werden gebracht. In de openingsweek ontving EYE ca. 40.000 
bezoekers. Dit mooie resultaat zette zich de rest van het jaar door, want hoewel menigeen het gestelde 
target van 205.000 betalende bezoekers als te ambitieus betitelde, kochten in 2012 in de eerste negen 
maanden dat het museum open was, ruim 257.000 mensen een kaartje voor een film (156.000), een 
tentoonstelling (100.000) of een workshop (1.000).

Daarnaast kwamen nog eens 63.000 mensen naar EYE voor een rondleiding, deelname aan educatieve 
activiteiten, culturele - en filmbranche-evenementen, openingen of via een zaalverhuur. Voorts brachten 
naar schatting nog eens zo’n 195.000 mensen een bezoek aan de gratis permanente tentoonstelling in 
de Basement of aan EYE bar-restaurant voor een zakelijke of sociale ontmoeting. 
In totaal verwelkomde EYE in de periode april-december 2012 515.000 bezoekers en kunnen we stellen 
dat Amsterdam en Nederland een populair museum rijker is. Op de andere locaties van EYE (waaronder 
de eerste week januari in het Vondelparkpaviljoen en in de bibliotheek) werden nog eens 4.000 bezoekers 
geregistreerd.

1.3 Verhuizing sector Collectie naar Overamstel
In december 2012 heeft de verhuizing plaatsgevonden van de sector Collectie (kantoren en biblio-
theek) vanuit het pand aan de Vondelstraat naar de locatie van EYE in Overamstel, waar de afdeling 
Restauratie en Digitalisering al een aantal jaren gehuisvest is. Met de verkoop van het pand aan de 
Vondelstraat (begin 2013) is een meerwaarde gerealiseerd die de komende jaren – conform de begroting 
2013-2016 – ten goede komt aan het exploitatieresultaat. Begin 2013 is de digitale scanner ook naar 
Overamstel overgeplaatst, waardoor nu de sector Collectie in één pand is ondergebracht. 
Met de oplevering van het nieuwe Collectiecentrum zullen deze activiteiten en het grootste deel van de 
filmcollectie naar verwachting in 2015 naar Amsterdam Noord (op 500 meter afstand van het museum-
gebouw) verhuizen. 

1.4 Subsidies 2013 en verder
Op 18 september 2012 heeft het ministerie van OCW, naar aanleiding van de door ons ingediende 
subsidieaanvraag voor de culturele basisinfrastructuur 2013-2016, EYE een subsidie verleend van 
€ 7.061.741 per jaar voor de periode 2013-2016. 
Daarnaast heeft het ministerie EYE voor deze periode een tweetal projectsubsidies toegekend. Respec-
tievelijk voor de internationale activiteiten (HGIS-middelen) een subsidie van € 75.000 per jaar en voor 
huisvesting een bedrag van € 1.250.000 per jaar.

In dezelfde brief heeft de staatssecretaris aangekondigd de beheersovereenkomst tussen EYE en de 
Staat op te zeggen. De in 2007 met het toenmalige Filmmuseum overeengekomen – in tijd niet beperk-
te – beheersovereenkomst uit 2007 is op 20 september door de staatsecretaris opgezegd (met een 
opzegperiode van vier jaar) ten einde de weg te effenen voor een nieuw museaal stelsel. 

De meerjarige subsidierelatie met de Gemeente Amsterdam is in 2012 eveneens herbevestigd. Op 
8 november 2012 heeft de gemeenteraad het Kunstenplan 2013-2016 vastgesteld, met daarin een 
jaarlijks subsidiebedrag voor EYE van € 159.790.

Opening EYE in 
Overhoeks april 2012
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2 Presentaties

2.1 Filmprogrammering 

De filmprogrammering in het nieuwe filmmuseum kent drie pijlers. 

2.1.1 Projectprogrammering 
Hieronder vallen de vertrouwde retrospectieven van  beroemde regisseurs en acteurs, thematische 
programma’s die inspelen op tendensen in de filmindustrie of actualiteit, Cinema Concerten, eigen 
restauraties van bijzondere films, speciale collectievoorstellingen, E*Cinema, Klassiekerlezing, 
 Breaking Ground (studentenfilms), Dutch Movies, English Subtitles en Cinema Egzotik (cult). 
Een nieuwe loot aan de boom zijn de omlijstende filmprogramma’s bij de tentoonstellingen. 
Deze vormen niet alleen een aanvulling op de expositie, maar bieden ook vaak aanvullende context en 
gaan de dialoog of discussie aan met de tentoonstelling. 
Favorieten waren onder andere het grote Scorsese-retrospectief tijdens de openingsweken, 
het zomerprogramma rond Montand/Signoret, het Kubrick-retrospectief, de films van Nicholas Ray, 
Woody Allen, Louis van Gasteren en George Sluizer, 100 Jaar Hollywood en de lessen filmgeschiedenis 
rond The Story of Film.

Veel voorstellingen zijn voorzien van context middels inleidingen en interviews, paneldiscussies, 
talkshows (EYE Filmcafé) en lezingen. Tal van bekende filmmakers en kunstenaars uit binnen- en 
buitenland maakten hun opwachting, zoals Marina Abramovic, Isaac Julien, Benoît Jacquot, Wim 
Wenders, Robert Wilson, Lucinda Childs, Philip Glass, Boudewijn Koole, Christiane Kubrick, 
Marc-Marie Huijbrechts, Ivo Niehe, Martine Bijl, Meral Uslu, Louis van Gasteren, George Sluizer, Jelka 
van Houten, Fiona Tan, Aernout Mik, Peter Tscherkassky, Mark Cousins, Daniel Dennett, Susan Ray, 
Frans Zwartjes, Johanna ter Steege, Paul Verhoeven, René Soutendijk, Nicolas Provost, Ulrich Seidl, 
Eddy Terstall.

2.1.2 Première- en prolongatieprogrammering 
Naast de bijzondere themaprogramma’s en retrospectieven worden in EYE ook de betere arthouse-
titels van nieuwe, hedendaagse filmmakers en hun gerenommeerde collega’s vertoond.  

In tegenstelling tot de programmering in het Vondelpark kregen ook de grotere arthousefilms, met 
crossover- potentie, een plek in de zalen, waarbij altijd gekeken is naar een evenwichtige balans tussen 
grote en kleinere films. Veel premièretitels zijn voorzien van een omlijstend cinematheekprogramma 
met films uit de collectie van EYE. 
Ook is zoveel mogelijk geprobeerd uniek te zijn door films op 70mm (West Side Story) of op 4K (Lawrence 
of Arabia) te vertonen. Hits waren o.a. Moonrise Kingdom van Wes Andersen en Amour van Michael 
Haneke.

Een belangrijke plaats is ingeruimd voor de programmering van jeugd- en familiefilms. 
Deze programmering varieert van toverlantarenvoorstellingen, thematische programma’s met klassie-
kers uit eigen collectie, tot en met de meest recente Nederlandse jeugdfilms zoals het met prijzen 
overladen Kauwboy van Boudewijn Koole.

2.1.3 Festivals en (museale) evenementen 
Met tal van filmfestivals is EYE in 2012 een vruchtbare samenwerking aangegaan. Bij het maken van 
een keuze betrekt EYE welke festivals complementair zijn aan de eigen programmering. Op deze wijze 
worden nieuwe publieksgroepen aangeboord. In 2012 verwelkomden wij onder andere het Fantastisch 
Kinder Film Festival, Picnic, het Boeddhistisch Film Festival, KLIK! Animatiefestival. Ook was EYE één 
van de locaties voor Cinekid, IDFA en Ciné Premières, en werkte EYE samen met Why Poverty?. 

Een bijzondere plaats in de festivalprogrammatie wordt ingenomen door het NFA-festival Keep an EYE. 
Het festival presenteerde gedurende tien dagen in juni de eindresultaten van de master- en bachelor-
opleiding van de Filmacademie (films: fictie en non-fictie, art direction – waaronder maquettes – en visual 
effects).

Ook bijzondere museale evenementen zoals de MuseumN8 en het Museumweekend zijn altijd van een 
belangrijk filmische component voorzien.

Bij alle drie de pijlers binnen de programmering wordt gelet op de balans tussen de volgende aandachts-
gebieden: Nederlands – internationaal, hedendaags – historisch, high brow – low brow, fictie - non-fictie.

West Side Story
(Jerome Robbins / Robert Wise, 1961) 
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Uit een interne evaluatie van de filmprogramma’s blijkt dat bij de best bezochte voorstellingen boven-
staande balans goed terug te vinden is. Naast de populaire arthousetitels worden klassiekers, eigen 
restauraties en collectievertoningen bijzonder hoog gewaardeerd door het publiek.

2.2 Tentoonstellingen
Het tentoonstellingsbeleid is een nieuwe tak van sport binnen EYE, met als uitgangspunt dat EYE een 
eigentijds filminstituut is voor de hedendaagse beeldcultuur, waarin de kunst en cultuur van het 
bewegend beeld op een internationaal niveau voor het voetlicht wordt gebracht. EYE profileert zich als 
een toonaangevend instituut waar film als jongste en meest dynamische en grensoverschrijdende van 
alle kunsten gepresenteerd wordt. 
Het tentoonstellingsbeleid is een belangrijk en wezenlijk onderdeel van de profilering en positione-
ring van EYE. Een artistiek hoogstaand, onderscheidend, helder en samenhangend tentoonstellings-
beleid vormt mede de basis van het inhoudelijke profiel van EYE. 

Het beleid is gestoeld op een aantal belangrijke uitgangspunten: 
 -  vier tentoonstellingen per jaar met een eigen, herkenbaar gezicht om EYE te kunnen positioneren 

binnen het internationale speelveld van andere cinematheken en musea van hedendaagse kunst;
 -  de tentoonstellingen moeten niet zozeer gaan over iets, maar moeten tentoonstellingen zijn waar 

de film/kunst zelf getoond wordt. Dus geen illustratieve tentoonstellingen van een verhaal, maar 
het verhaal zelf; 

 -  de tentoonstellingen moeten recht doen aan de intrinsieke kwaliteiten van EYE en de kwaliteit 
van de collectie van EYE, en zich tegelijkertijd verhouden tot het internationale discours rond 
film, cinema, bewegend beeld en de cross-overs naar andere disciplines.

Binnen het tentoonstellingsbeleid onderscheidt EYE vier richtingen: 
 1. Tentoonstellingen van en met belangrijke filmauteurs
 2. Tentoonstellingen op het grensvlak van beeldende kunst en cinema (cross-overs)
  3.  Tentoonstellingen gewijd aan experimentele filmmakers waarin de geschiedenis en de ontwik-

keling van film als een eigen, absolute en onafhankelijke filmtaal aan bod komt
 4. Thematische tentoonstellingen waarin specifieke aspecten van de filmkunst aan bod komen.

In 2012 zijn de volgende vier tentoonstellingen georganiseerd. 
De openingstentoonstelling was de tentoonstelling Found Footage: Cinema Exposed, waarin één van de 
belangrijkste taken, functies en kwaliteiten van EYE – het verzamelen, archiveren, restaureren en 
contextualiseren van bewegend beeld - gethematiseerd en naar buiten toe geopend werd. De tentoon-
stelling liet zien hoe filmmakers en beeldend kunstenaars nieuwe werken creëren door gebruik te 
maken van gevonden bewegend beeld. Twee van de deelnemende kunstenaars, Aernout Mik en 
Christoph Girardet, is gevraagd een nieuw werk te concipiëren op basis van materiaal uit de collectie 
van EYE. 

Deze werken zijn ook aan de collectie van EYE toegevoegd. Naast de internationale tentoonstelling zijn 
een uitgebreid filmprogramma, een symposium en inleidingen georganiseerd. Bovendien is een 
substantiële publicatie (Found Footage: Cinema Exposed in de serie Framing Film in samenwerking met 
Amsterdam University Press) gemaakt over het fenomeen found footage en de rol die EYE daarin heeft 
gespeeld. Deze publicatie is onlangs verkozen tot de best verzorgde boeken in Nederland, en kreeg een 
’Ehren Diplom’ op de verkiezing van de best verzorgde boeken ter wereld in Leipzig. 

De tweede tentoonstelling was gewijd aan filmgrootmeester Stanley Kubrick. Dit is een samenwer-
kingsproject met het Deutsches Filmmuseum in Frankfurt. Ook bij deze tentoonstelling is een uitge-
breid flankerend filmprogramma georganiseerd, waarin alle films van Kubrick (in spiksplinternieuwe 
digitale kopieën) opnieuw te zien waren. 

De derde tentoonstelling Expanded Cinema met Isaac Julien, Fiona Tan en Yang Fudong speelde zich 
af op het grensvlak van beeldende kunst en cinema, met een viertal filminstallaties waarin de kunste-
naars zich bedienen van een duidelijk herkenbare cinematografische grammatica zonder uiteindelijk 
een reguliere speelfilm te maken. 

De vierde tentoonstelling ten slotte was een eerste substantiële tentoonstelling over het werk van een 
van de belangrijkste pioniers van de abstracte cinema, Oskar Fischinger. 
In samenwerking met het Center of Visual Music in Los Angeles is het werk van Fischinger in zijn volle 
glorie getoond, zowel films, animation drawings, documenten als schilderijen. 
‘A revelation’, volgens de Britse krant The Guardian. 
Ook bij deze tentoonstelling is een uitgebreide publicatie over het oeuvre van Oskar Fischinger 
 gemaakt, evenals filmprogramma’s, rondleidingen en lezingen.

2.3 Digitale presentaties

2.3.1 Basement
Op de benedenverdieping realiseerde EYE in 2012 een gratis toegankelijke publieksruimte waarin het 
museum zijn collectie interactief aanbiedt. 
In het Panorama omringen bijna honderd filmbeelden, twaalf rijen hoog de bezoekers. Via zeven 
bedieningspanelen, op thema gegroepeerd, kunnen zij door de EYE-collectie navigeren. 
Met behulp van trefwoorden worden beelden opgeroepen die het publiek iets leren over filmsterren-
cultuur, kleurgebruik, de geschiedenis van de stille film of de karakteristieken van de Nederlandse 
cinema, met zijn vermaarde documentaire traditie. Alle films in het Panorama zijn afkomstig uit de 
collectie van EYE.

In de Pods, ‘minibioscoopjes’ voorzien van een comfortabele driezitsbank en cinemascope beeld-
scherm, kunnen bezoekers kiezen uit drie opties: een thematische rondleiding langs een aantal 
fragmenten uit de collectie door een bekende Nederlandse gids; een filmquiz spelen met quizmaster 
Isolde Hallensleben; of zelf een hele film bekijken uit de collectie van EYE. Er zijn reeds honderden 
titels beschikbaar. 

Tentoonstelling Found Footage (april 2012)
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Basement

De Playground biedt een aantal wisselende interactieve installaties. 
In 2012 waren dat 
 •  Bubbles (Wolfgang Muench en Kiyoshi Furukawa 2000), waarin de bezoeker zijn eigen schaduw 

gebruikt om de op de muur geprojecteerde bellen te bewegen.
 •  Indoor|Outdoor (Luis Soldevilla 2010) verkent de mogelijkheden van een geprojecteerde deur 

om ons naar andere ruimtes en werkelijkheden te transporteren.  
Door de deur te openen verandert het beeld. 

 •  Mobile Thrill (Sander Veenhof 2010) voorziet smartphones, die bezoekers eerst op een lopende 
band moet leggen, van spannende filmfragmenten uit de collectie. 

 •  De Flipbook Machine (MOMI 2011) ten slotte geeft de bezoeker vijf seconden de tijd om ster te 
zijn van zijn eigen filmpje. De flipboekmachine maakt fysiek inzichtelijk hoe de illusie van 
beweging ontstaat. De machine vertaalt beweging in losse opeenvolgende foto’s die in de 
museumwinkel kunnen worden samengebonden tot een fraai bladerboekje.

2.3.2 Digitale presentatie via websites
In 2012 heeft EYE haar online platforms doorontwikkeld. 
De corporate website heeft een groot aantal functionele en layout-technische aanpassingen onder-
gaan. Ook is de site geanalyseerd door een bureau gespecialiseerd in online strategie, marketing en 
SEO (betere vindbaarheid via zoekmachines). 

De bezoekersaantallen zijn door de verhuizing naar de nieuwe locatie verdrievoudigd ten opzichte van 
vorig jaar. 
EYE heeft het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in social media. Eind 2012 stond EYE in de lijst van 
landelijke musea op de vijfde plaats van aantal Twitter-volgers en op de negende plaats van aantal 
Facebook-fans.

Op de website Film in Nederland, waarop een schat aan informatie, artikelen, filmstills en films over 
vroege film in Nederland te vinden is, staan thans ruim tweeduizend Nederlandse films uit de periode 
1890-1940 beschreven. Het jaar 2012 heeft mede in het teken gestaan van het verzamelen, schrijven en 
corrigeren van een nieuwe deelcollectie die op Film in Nederland gepubliceerd wordt: Nederlandse 
speelfilm (inclusief korte films) tot 1975, in totaal ongeveer 1.200 films. 
De intranetwebsite is in 2012 geheel vernieuwd, waardoor deze naadloos aansluit op de corporate site 
en meer functionele mogelijkheden biedt dan voorheen.
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EYE is niet alleen een museum voor een breed publiek maar ook het huis voor de film in Nederland, 
waarbij nauw wordt samengewerkt met partijen en organisaties uit de filmindustrie en het culturele 
veld, zoals de NVB, de NVF, het Filmfonds, de DDG, de FPN, maar ook met museale partners zoals het 
OAM, het MOAM, de MuseumN8, de Museum Jeugduniversiteit, en academische partners zoals de NFA 
en de UvA.

EYE biedt voor deze partijen haar faciliteiten aan tegen vaak sterk gereduceerde tarieven voor presen-
taties, paneldiscussies, premières, memorials, colleges (waaronder NFA) en educatieve filmvoorstellin-
gen.

3.1 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 te categoriseren in 
Promotie, Onderzoek en Educatie.

In 2012 zijn binnen dit samenwerkingsverband onder andere de volgende projecten uitgevoerd of 
opgestart.

3.1.1 Promotie
In samenwerking met Binger FilmLab is het project Trailerpark opgestart, dat ten doel heeft meer 
editors in Nederland op te leiden voor het specifieke montageonderdeel teaser-trailers en trailers. 
Een tweede project betreft de samenwerking met de Filmkrant. Eind 2011 heeft de (Rijks)overheid de 
financiële ondersteuning aan Nederlands enig overgebleven filmmagazine stopgezet. Gezien het 
belang van een opiniërend tijdschrift voor de Nederlandse filmcultuur heeft EYE de Filmkrant onder-
steund door in samenwerking met hen diverse projecten uit te voeren. Te noemen vallen de inhoudelijke 
ondersteuning bij seminars, inleidingen bij filmvoorstellingen en de educatieve workshop Kritisch 

3 Samenwerkingen

Kijken voor volwassenen en de succesvolle reeks The Story of Film (15 uitverkochte filmvoorstellingen 
met inleiding). Ten slotte heeft EYE verschillende bijeenkomsten van branche- en beroepsverenigin-
gen gehost en/of gecoproduceerd. In september heeft in EYE de internationale workshop van Media 
Salles plaatsgevonden.

3.1.2 Onderzoek
In 2012 is een nulmeting afgerond over de gevolgen van digitalisering van het bioscoopbedrijf. Deze 
nulmeting zal in 2013 worden 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. 
Vanuit de branche is een onderzoek geëntameerd naar de mogelijke behoeften bij diverse soorten 
vertoners van een Filmconsulent. 
In oktober ten slotte is een omvangrijk onderzoek gestart naar de Kansen voor de Nederlandse film-
productie. Dit onderzoek zal medio mei 2013 zijn afgerond. Alle onderzoeken zijn in opdracht van 
EYE uitgevoerd door Stichting Filmonderzoek.

3.1.3 Educatie
Binnen dit samenwerkingsverband zijn met name de educatieve activiteiten in het kader van Movie-
Zone (zie hoofdstuk Educatie) uitgevoerd.

The Story of Film 
 (Mark Cousins, 2011)
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Workshop (zomer 2012)

© Paul van der Klei
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4 Educatie

EYE heeft een specifieke doelstelling waar het educatie betreft: 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 wieg tot graf, 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 2012 
ontwikkeld en uitgevoerd:

4.1 Landelijke Coördinatiefunctie

4.1.1 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 onder andere geschikte 
titels voor jongeren en kinderen, materiaal bij een specifieke film, workshops of lezinggevers, het 
ontwikkelen van een beleid of lesplan. 
In 2012 heeft de afdeling educatie 212 aanvragen behandeld. Er is onder andere advies gegeven aan 
PlazaFutura Eindhoven, over hoe zij een educatie-afdeling kunnen opstarten, en Focus Filmtheater, 
over subsidiemogelijkheden voor educatieve projecten. 
Daarnaast is onder leiding van EYE en in samenwerking met het netwerk Filmeducatie de website 
filmeducatie.nl vernieuwd. Deze website is het online expertisecentrum over filmeducatie. Hier is het 
filmeducatief aanbod van EYE en haar netwerkpartners samengebracht op één site. 

4.1.2 Lesmethode (PO)
In 2012 heeft EYE de ontwikkeling van een lesmethode voor het primair onderwijs (PO) voltooid. 
Avonturen in het donker is een lesmethode voor groep 3 t/m 8 met opdrachten en uitleg over de basis-
principes van film. De opdrachten zijn niet aan één film gebonden, de methode is hierdoor jaar in jaar 
uit toe te passen op alle films die worden bekeken. Niet alleen scholen kunnen de methode aanschaffen, 

maar ook filmexploitanten en andere filmeducatie-aanbieders. Zij kunnen deze methode gebruiken 
bij hun eigen filmprogramma’s die zij aanbieden aan scholen in de buurt. 

4.1.3 Coördinatie landelijke filmprogramma’s
Ook in 2012 hebben vele kinderen en jongeren bijzondere films gezien via de landelijke activiteiten 
van Klassefilm en MovieZone. Deze activiteiten worden gedragen en uitgevoerd door meerdere partijen. 
EYE speelt daarbij een rol op het gebied van inhoud (lesmaterialen en ontwikkeling van formats) of 
coördinatie (verbinding tussen partijen). 

Deze activiteiten draaien al decennia mee, maar zijn aangepast aan de nieuwe wensen en behoeftes 
van de doelgroepen.

Klassefilm heeft zijn vaste opzet uitgebreid. Scholen kunnen niet alleen vijf speciaal voor de doelgroep 
geselecteerde films in de bioscoop zien, ze kunnen aanvullend ook nog 10 films online in de klas 
bekijken. Bij alle films zit inhoudelijk materiaal en Klassefilm-docenten krijgen korting op de les-
methode Avonturen in het donker. 

MovieZone is ingrijpend veranderd en aangepast aan het digitale tijdperk waarin de jongeren van nu 
leven. De online omgeving van MovieZone is gereorganiseerd en omgebouwd tot online leeromgeving 
voor jongeren en intermediairs van jongeren (docenten en aanbieders van filmactiviteiten voor jonge-
ren zoals filmvertoners). De site biedt nieuws, fun facts, acties en verdieping. In 2013 wordt een interac-
tieve documentaire toegevoegd aan de bestaande content. 
Naast gegevens over films en vertoners, is deze plek de digitale sociale hangout waar gediscussieerd 
kan worden over film. Dit vindt plaats op zowel moviezone.nl als op de MovieZone-Facebookpagina en 
MovieZone-Twitter. Content wordt ontwikkeld met en door jongeren (MovieZone-redactie). De website 
is continu in ontwikkeling, in het verlengde van de continu veranderende mediawereld. 

Moviezone 
jongeren jury
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Onderdelen van Klassefilm en MovieZone die (grotendeels) in onveranderde vorm blijven 
worden aangeboden:
 -  op zes grote landelijke filmfestivals (NFF, IFFR, Cinekid, HAFF, Movies that Matter en Imagine) 

zijn kinder- en jongerenjury’s van EYE actief. 
 -  We are next, de MovieZone-masterclass voor jonge filmtalenten, heeft ook in 2012 weer tijdens 

het IFFR plaatsgevonden. 

4.2 Educatie in EYE

EYE heeft ten behoeve van het nieuwe filmmuseum bestaande educatieve programma’s aangepast en 
nieuwe programma’s ontwikkeld. Hierbij stonden 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).

4.2.1 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 begeleid 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 audio-
visuele 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.

4.2.2 Cursussen 
Voor volwassen heeft EYE in 2012 in samenwerking met de Filmkrant twee cursussen aangeboden: 
The Story of film en Kritisch Kijken. The Story of Film behandelde de hele filmgeschiedenis. De deelnemers 
bekeken en bespraken de 15-delige serie die werd aangevuld met een lezing van een filmprofessional. 
Bij Kritisch Kijken leerden de deelnemers in vijf bijeenkomsten hoe ze een film op cinematografische 
elementen kunnen analyseren en hun bevindingen kunnen beschrijven in een filmrecensie. 

4.2.3 Educatie bij tentoonstellingen
Ook bij de (wisselende) tentoonstellingen biedt EYE educatieve programma’s. Zowel voor het onder-
wijs als voor regulier publiek, voor jong en oud. Zo konden bezoekers meedoen aan workshops 
 abstracte animatiefilms maken bij Oskar Fischinger, waren er specifieke rondleidingen, is er een 
installatie ontwikkeld (Abstractimation) waarbij een link is gemaakt naar hedendaagse media (games) 
en is samen met en voor jongeren een openingsevent georganiseerd (Visual Sound). 

Filmjuwelen 
Zoo (Bert Haanstra, 1961)

Filmjuwelen
Alice in Cartoonland (Walt Disney)
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5 EYE International

De doelstelling van EYE International (EI) is de internationale verspreiding van de Nederlandse film en 
de vergroting van de zichtbaarheid van de Nederlandse film en filmindustrie op de internationale 
markt door middel van marketing en promotie. Om dit doel te bereiken is de selectie van Nederlandse 
films op toonaangevende internationale filmfestivals van groot belang. EI besteedt hier veel energie en 
aandacht aan door een groot relatienetwerk te onderhouden en intensieve lobby te voeren bij relevante 
partijen. 
De samenwerking met de Nederlandse producenten en filmmakers is eveneens van groot belang om 
de doelstellingen te bereiken. EI heeft daarom veelvuldig contact met producenten op individueel 
niveau, maar heeft het afgelopen jaar eveneens meer aandacht besteed aan de communicatie naar 
deze achterban door het organiseren van adviesbijeenkomsten voorafgaande aan belangrijke interna-
tionale evenementen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de Filmproducenten Nederland (FPN) 
en het Nederlands Filmfonds.

5.1 Hoogtepunten internationale filmfestivals 
Op de belangrijkste internationale festivals kon de Nederlandse film zich dit jaar goed positioneren 
met drie korte films in het competitieprogramma van het belangrijkste korte-filmfestival Clermont- 
Ferrand.

In Berlijn mocht Sacha Polak haar eerste film Hemel presenteren in het Forum en won daarmee de 
belangrijke prijs van de internationale pers Fipresci; Kauwboy van Boudewijn Koole werd daar voor de 
competitie van het kinderprogramma Generation geselecteerd en won de prijs voor Beste Europese 
Jeugdfilm 2012 en de prijs voor beste debuterende filmmaker van de hele Berlinale, een buitengewoon 
bijzondere prestatie. In het Generation-programma werden nog twee andere Nederlandse films in 
competitie vertoond.

In Cannes zijn dit jaar Nederlandse minoritaire coproducties geselecteerd in het hoofdprogramma, 
een mooie kans voor de Nederlandse producenten om zich internationaal te profileren.
De Nederlandse animatiewereld wist zich dit jaar bijzonder goed te presenteren tijdens het festival van 

Jackie ( Antoinette 
Beumer, 2011)

Annecy met het record aantal 
van negen Nederlandse 
 producties in de diverse 
competitieprogramma’s.
Coproducties werden eveneens 
voor het festival in Venetië geselec-
teerd en in Toronto was Nederland 
vertegenwoordigd met acht (co)producties. 
Silent City van Threes Anna werd geselecteerd voor het Zabaltegi-filmprogramma in 
San Sebastian. Mede dankzij bemiddeling van EI werden diverse film- producties 
gekoppeld aan internationale sales agents, wat belangrijk is voor de internationale 
 verkoop. Kauwboy werd uitgekozen om ingezonden te worden voor de Oscar voor Beste buitenlandse 
Film. Het leverde deze film vooral veel internationale festivalvertoningen en prijzen op (21 van de in 
totaal 137 gewonnen prijzen), maar helaas geen Oscarnominatie ondanks een stevige door EI gevoerde 
publiciteitscampagne. 

De Nederlandse kinderfilm is in het buitenland inmiddels zo populair dat inmiddels gerust van een 
brand gesproken kan worden. Niet alleen op de festivals maar ook in de verkopen doet Nederland het 
goed. EI heeft daarom een boekje gepubliceerd waarin uitleg gegeven wordt waarom de Nederlandse 
manier van kinderfilms produceren zo bijzonder is. Het boekje dient tevens als catalogus. Daarnaast is 
de Nederlandse kinderdocumentaire een bijzonder fenomeen in het land van de jeugdentertainment 
en ook voor deze categorie heeft EI een kleine catalogus gepubliceerd.

Om de 400 jaar handelsbetrekkingen met Turkije te vieren heeft EI een panel georganiseerd tijdens 
het International Istanbul Film Festival waar producente Leontine Petit van Lemming Film, regisseuse 
Simone van Dusseldorp en scenarioschrijfster Tamara Bos ten overstaan van de Turkse filmmakers een 
vlammend betoog hielden voor de productie van de jeugdfilm. Het Ministerie van Cultuur is hierdoor 
dusdanig geïnspireerd geraakt, dat in 2013 door Nederlandse professionals een workshop geleid gaat 
worden en er geld beschikbaar komt voor Turkse jeugdfilms en coproducties. 

5.2 Enkele cijfers 
EYE International heeft in 2012 medewerking verleend aan 660 (656 in 2011) internationale filmfesti-
vals waar in totaal 665 (522 in 2011) verschillende Nederlandse filmproducties zijn vertoond. In totaal 
zijn er 810 (714 in 2011) verschillende filmtitels in het buitenland vertoond tijdens 809 (734 in 2011) 
verschillende filmpresentaties in het afgelopen jaar. De korte film neemt een grote plaats in de aan-
tallen vertoningen mede dankzij de productie van de door EYE International vervaardigde dvd Selected 
Dutch Shorts. Ook is het duidelijk dat als een van de internationaal bekende Nederlandse cineasten een 
nieuwe film heeft geproduceerd er vaak meerdere retrospectieven volgen van deze filmmakers, zoals 
dit jaar van Ramón Gieling met About Canto.
Ruw geschat komt het erop neer dat in 2012 minstens 130.000 mensen ergens in de wereld een 
 Nederlandse film hebben gezien op een filmfestival of ander filmevenement. Dat is meer dan menige 
Nederlandse film in de Nederlandse bioscoop.
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6 Marketing & communicatie

Met de verhuizing naar Amsterdam Noord zijn een strategisch en diverse operationele marketing-
plannen opgesteld. Hierbij is gekeken naar de positionering van EYE als nieuw museum, nieuwe 
vertoner en als nieuwe bioscoop in Amsterdam Noord. Naast het bereiken van nieuwe publieksgroepen 
is ook veel tijd en aandacht besteed aan het behouden van de oude bezoekers uit het Vondelpark.

In de aanloop naar 4 april 2012 is een grootse publiciteitscampagne uitgevoerd om de opening van het 
nieuwe museum en de bekendheid van de nieuwe naam EYE te lanceren. De affiches met het iconische 
gebouw, de enorme aandacht in dag-, week- en maandbladen en op radio en televisie hebben zeker 
bijgedragen aan de grote publieksattentie in het eerste jaar. De totale mediawaarde van de free publicity 
(radio, tv, gedrukte media en internet) bedroeg in 2012 ongeveer 10 miljoen euro.

Door het jaar heen is de zichtbaarheid en aanwezigheid van EYE in de stad enorm toegenomen dankzij 
het gebruik van een uitgebreid vast netwerk van de zogenoemde highlight posters, waarin maandelijks 
een voorproefje gegeven wordt van de te verwachten programmering. Deze posters worden aangevuld 
met de vernieuwde maandfolder, de jeugdfilmfolder en de wekelijkse digitale EYE-nieuwsbrief.

Voor de exposities is een geheel nieuwe vormgeving ontwikkeld, die uiteraard nauwe relaties onder-
houdt met de huisstijl van EYE en de overige communicatieve uitingen.

6.1 Digitale media (websites)
Belangrijk communicatiemiddel is de corporate website (eyefilm.nl). Naast filmnieuws biedt deze 
website aanvullende informatie over de programmering, het gebouw en onze overige activiteiten op 
het gebied van educatie, internationale promotie, sponsoring en de diverse vrienden- en geefclubs, 
en zaalverhuur. Ook kunnen via de website kaarten gekocht worden voor de diverse filmvoorstellingen.
Het aantal bezoeken aan eyefilm.nl is explosief toegenomen in 2012 tot 1.712.475 (2011: 529.059). 
Uit evaluatie en onderzoek is gebleken dat met wat kleine aanpassingen de bereikbaarheid en bruik-
baarheid van de website nog sterker verhoogd kan worden. In 2013 wordt dit gerealiseerd.
Een aparte redactie binnen EYE zorgt voor een voortdurende aanwezigheid op social media met 

informatie over onze programmering, onze collectie en overige wetenswaardigheden over EYE. 
Deze aanpak heeft geresulteerd in een enorme groei in volgers en vrienden op Twitter en Facebook 
(Twitter 2012: 7.967 / 2011: 3.467; Facebook 2012: 10.525 / 2011: 2.293; YouTube 2012: 472.353 / 2011: 
128.014).

6.2 Publieksonderzoek
Eind 2012 is gestart met een uitgebreid publieksonderzoek. Hierbij is niet alleen gekeken naar welke 
bezoekersgroepen EYE frequenteren, ook is de naamsbekendheid en de tevredenheid over de pro-
grammering bij onze bezoekers getoetst. De resultaten bieden een goed inzicht en stemmen tot 
tevredenheid. EYE scoort hoog op het gebied van naamsbekendheid, service en waardering voor de 
programmering. Verbeterpunten zijn de bewegwijzering in en om het gebouw en de (langere) openstel-
ling van de tentoonstelling.
Het publieksonderzoek laat zien dat zo’n 9% van de bezoekers uit het buitenland afkomstig is, 46% uit 
Amsterdam en omstreken (7% uit Amsterdam Noord) en 45% uit de rest van Nederland. Circa 50% van 
de bezoekers is jonger dan 50 jaar en heeft een meer dan gemiddeld hoog opleidingsniveau en is voor 
het merendeel autochtoon.

© Hans Boddeke
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7Cultureel en maatschappelijk 
ondernemerschap

EYE besteedt veel aandacht aan het verankeren van het museum in de maatschappij, naast fondsen-
werving en sponsoring voor zowel specifieke activiteiten (tentoonstellingen, educatieprojecten), 
onderwerpen (inrichting gebouw) als EYE algemeen. 
Hiertoe heeft EYE een specifiek fonds opgericht (U&EYE Fonds), een BusinessClub, diverse filmclubs 
(Filmclub Noord en de EYE Filmclub) en de Vrienden van EYE. 
Vanaf maart 2013 is het mogelijk voor houders van Voedselbankpassen om overdag op weekdagen 
gratis filmvoorstellingen en tentoonstellingen te bezoeken. Hiermee krijgen mensen die rond het 
bestaansminimum leven toch de kans om kennis te nemen van cultuur en vergroten zij de mogelijk-
heid om uit een maatschappelijk isolement te geraken. Middels het verlenen van kortingen op vertoon 
van de Huisvuilpas, die alleen in het stadsdeel Noord van kracht is, versterkt EYE ook de band met de 
direct omwonenden in het stadsdeel.

7.1 U&EYE Fonds
In 2012 zijn ruim 100 participanten geworven voor dit particuliere fonds. Gebruikmakend van de 
(onlangs herbevestigde) Geefwet kunnen particulieren doneren aan EYE en ontvangen zij als een van 
de tegenprestaties een EYE-creditcard met een vrijelijk binnen EYE te besteden saldo, afhankelijk van 
de hoogte van de donatie. De participanten vormen een hechte groep van EYE-ambassadeurs, die 
belangrijk is voor het draagvlak van EYE buiten de muren van het gebouw. Ook in 2013 zal de werving 
van nieuwe participanten worden gecontinueerd. 

7.2 EYE Network (BusinessClub)
Dertig leden (ondernemingen) zijn inmiddels lid van de BusinessClub. Naast het geven van een finan-
ciële bijdrage ontvangen zij uitnodigingen voor bijvoorbeeld een Cinema Concert. Netwerkbijeenkom-
sten, openingen van de tentoonstelling et cetera zorgen ervoor dat zij zich zowel zakelijk als inhoude-
lijk verbonden voelen met EYE.

7.3 EYE Love (Vrienden)
Al ruim 1.900 vrienden telt ons bestand: mensen die € 30 per jaar betalen voor een pas die hen korting 
verleent op filmvertoningen en de tentoonstellingen, de digitale nieuwsbrief en een aantal Vrienden- 
 bijeenkomsten (waarvoor apart betaald wordt). Het komende jaar gaan we nog specifieker werven bij 
onze belangrijkste doelgroepen: studenten, cinefielen, museale bezoekers, bewoners van Amsterdam 
Noord, families. Ambassadeurs van deze Vriendenclub zijn de acteurs Marcel Hensema en Janna Fassaert.

7.4 Filmclubs 
Er zijn twee filmclubs en samen hebben deze 300 leden. De filmclub komt 7 maal per jaar bijeen en de 
leden krijgen dan een exclusieve voorstelling met inleiding. De Filmclub Amsterdam Noord heeft twee 
ambassadeurs, Frits Lambrechts en Ronald Top. Met de Filmclub Noord wil EYE de bewoners van 
Noord iets extra’s bieden.

7.5 Comité van Aanbeveling
Het Comité van Aanbeveling heeft in de opstart van het nieuwe filmmuseum uitstekend werk verricht 
op de terreinen van draagvlak, relatiemanagement en fondsenwerving. Nu deze opbouwfase achter de 
rug is, hebben we op 26 november j.l. afscheid van hen genomen. 
Een deel van de leden zal ons als Ambassadeur (onder andere voor het U&EYE Fonds) blijven onder-
steunen in het vinden van financiering voor specifieke projecten. 

7.6 Toekomst: EYE Restore
Ter gelegenheid van 1 jaar EYE in 2013 starten we met het werven van particulieren die zich aan EYE 
verbinden door hun belangstelling voor de restauratie van ons erfgoed, de filmcollectie. Middels 
presentaties, premières en vertoningen van klassiekers of recent gerestaureerd werk, vragen we 
 aandacht voor dit essentiële werk, waarvoor – door de voortijdige beëindiging van Beelden voor de 
Toekomst – nauwelijks meer geld is. 

© Hans Boddeke
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7.7 Ondersteunende activiteiten
Bij EYE ligt de verhouding subsidies (OCW en Gemeente Amsterdam vermeerderd met bijdragen uit 
publieke fondsen als het Nederlands Filmfonds en het Mondriaan Fonds) ten opzichte van de eigen 
inkomsten uit particuliere fondsen, de filmbranche, kaartverkoop en niet-culturele activiteiten (als 
winkel, EBR, banqueting en zaalverhuur) op 65-35.

7.7.1 De Museumwinkel
Waar andere musea enkele jaren over doen, heeft EYE binnen drie maanden neergezet: een winkel 
waar alle bezoekers iets van hun gading vinden: van filmliefhebbers (boeken, dvd’s) tot toeristen 
(filmgerelateerde souvenirs), families (spelletjes, kaarten, T-shirts) tot bewoners van Amsterdam 
Noord en museumbezoekers (catalogi en achtergrondinformatie). 
Op 5 april 2013 zal het langgewenste boekje over EYE te koop zijn. In de loop van het jaar breiden 
we ons assortiment verder uit met gebruiksartikelen rondom ons merk en verdieping van de boeken-
collectie.

7.7.2 EYE bar-restaurant 
Enkele cijfers: 900 koppen koffie en 16 appeltaarten zijn op een doordeweekse dag geen uitzondering. 
Dagelijks zijn nagenoeg alle 156 stoelen continu bezet. Meer dan 200 mensen per weekenddag voor 
lunch en diner is geen uitzondering. EYE ontvangt, als bijdrage in de eigen exploitatie, een vast percen-
tage van de bruto omzet van EYE bar-restaurant.

7.7.3 Zaalverhuur & banqueting
EYE heeft in het eerste jaar vele bedrijven en particulieren in huis gehad die een zaal huurden. Van het 
prestigieuze KLM Skippersdiner, de aandeelhoudersvergadering van Heijmans (live gestreamd op alle 
continenten), het World Pension Summit, maar ook de Horizon-productlancering van UPC, vele 
Shell- en NS-meetings, tot huwelijken en afscheidsdiners. Ook de brancheorganisaties hebben ons 
goed weten te vinden voor hun bijeenkomsten. De Room with a View, de IJLounge, de 4 filmzalen en de 
foyers, en ook (maximaal) eenmaal per maand het hele pand, hebben niet alleen voor ruim 30.000 
extra bezoekers gezorgd, maar ook voor een extra bijdrage aan de exploitatie. 
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8.1 Beelden voor de Toekomst
Februari 2012 markeerde de vroegtijdige minimalisering van het project Beelden van de Toekomst 
als gevolg van het kabinetsbesluit om bijdragen aan digitaal cultuurbehoud en -beheer middels 
FES-gelden te staken. EYE heeft daardoor afscheid moeten nemen van 25 medewerkers. 
In 2012 is er toch ook nog veel geoogst: er is 100 uur film gedigitaliseerd en bijna 100 uur analoog 
geconserveerd. De totale oogst van de jaren van Beelden voor de Toekomst is uiteraard vele malen 
groter. Met een kleiner team zijn in 2012 de speerpunten voor de komende jaren opnieuw geformu-
leerd, die kort gezegd zijn samen te vatten onder de noemer ‘op orde brengen en oogsten’.
Met de opening van het nieuwe EYE-gebouw in Amsterdam Noord is de oogst van alle digitalisering 
van de afgelopen jaren al te bewonderen in de Basement. In het Panorama zijn scènes te zien uit een 
breed scala films uit de collectie en in de Pods (kleine privébioscopen) zijn zelfs honderden complete 
films uit de collectie te bekijken.

8.2 Restauratie en beheer
De digitalisering heeft daarnaast een aantal internationaal gewaardeerde restauraties opgeleverd. In 
de openingsweek vertoonde EYE de restauratie van Spanish Dancer (VS, 1923), een epische kostuum-
film met Pola Negri in de hoofdrol. Spanish Dancer reist sindsdien de wereld over (Verenigde Staten, 
Londen, Bologna).
De restauratie die EYE deed in 2011 van Nicolas Ray’s film We Can’t Go Home Again beleefde in 2011 in 
Venetië zijn wereldpremière en ging in 2012 in Nederland in première in EYE. De weergevonden film 
De Bertha (Nederland 1913) van Louis Chrispijn sr. is in volle glorie gerestaureerd en in 2012 in EYE 
vertoond. Op het Nederlands Film Festival te Utrecht presenteerde EYE de gloednieuwe restauratie van 
Alex van Warmerdams Abel in het bijzijn van publiek en cast & crew.
Vele restauraties van EYE zijn in 2012 over de hele wereld te zien geweest. Naast de festivals Il Cinema 
Ritrovato in Bologna, Giornate del Cinema Muto in Pordenone en het London Film Festival was er 
onder andere een programma over comedies in het MoMA, New York, een programma met Geesink en 
Toonderfilms op het Interfilm Festival in Berlijn en een programma met zeer vroege films in Museum 
der Moderne Kunst in Wenen. 

8 Collectie

8.3 Schenkingen en acquisitie
Ook in 2012 kreeg EYE weer uit diverse hoeken materiaal in beheer voor de collectie. 
Zo ontving EYE onder andere 42 schenkingen van particulieren, variërend van zelfgemaakte flipboek-
jes tot een volledige verzameling Julie Andrews Parafernalia. EYE verwierf in 2012 onder andere  
een bijzonder affiche van een Desmetfilm (Le homard), die nog niet in onze collectie zat, en het per-
soonsarchief en de films van Bart Vegter.

8.3.1 Acquisitie Nederlandse films
EYE acquireert en archiveert recente Nederlandse, door het Filmfonds gesubsidieerde, filmproducties 
om de conservering en de opslag van het Nederlands audiovisuele erfgoed te waarborgen. In 2012 
betrof het circa honderd films van Nederlandse filmmakers. Hier is de omslag naar digitaal al goed 
zichtbaar: in bijna alle gevallen werden deze Nederlandse titels digitaal aangeleverd (op harde schijf of 
als DCP).

Doordat EYE vanaf 1 januari 2013 is gestopt met de distributie van individuele filmtitels, zijn in 2012 
nog maar beperkt filmtitels geacquireerd. De voornaamste acquisitie betrof een aantal Kubrick-titels 
in het kader van de zomertentoonstelling 2013, te weten Paths of Glory (op 35mm), 2001, A Space 
Odyssey, Barry Lyndon, Lolita, Eyes Wide Shut, Dr. Strangelove (op 4K) en A Clockwork Orange. 
Andere belangrijke acquisities zijn Eggelings Symphonie Diagonale, Sokoerovs Faust (op 35mm), 
Taxi Driver en Lawrence of Arabia (beide op 4K DCP). Daarnaast is een Engels ondertitelde DCP van 
Madeliefjes van Vera Chytilova aan de collectie toegevoegd.
Met de ontwikkelingen van de digitale cinema is EYE een nieuw traject ingeslagen van digitale acquisi-
tie. Hoogwaardige digitale bronmaterialen worden opgeslagen en gemetadateerd zodat we in de 
toekomst in staat zijn de bestanden te migreren en nieuwe digitale formaten te produceren op de 
standaard die nu en in de toekomst gangbaar is.

8.4 Huisvesting Collectie
In december 2012 heeft de verhuizing plaatsgevonden van de sector Collectie vanuit het pand aan de 
Vondelstraat, Amsterdam naar de locatie van EYE te Overamstel, waar de afdeling Restauratie en 
Digitalisering al een aantal jaren gehuisvest is. Vanwege de verhuizing is de bibliotheek een aantal 
maanden gesloten geweest. Op de nieuwe locatie is de bibliotheek vanaf februari 2013 weer openge-
steld voor het publiek en de medewerkers. 
In december 2012 hebben EYE en WAD-depots de handtekening gezet onder het huurcontract ten 
behoeve van een, op steenworp afstand van het museumgebouw in Noord, nieuw te bouwen Collectie-
centrum, Depot Amsterdam genoemd. 
In dit Collectiecentrum, dat naast EYE nog meerdere huurders huisvest, worden de collecties onderge-
bracht, uitgezonderd de nitraatfilmcollectie vanwege brandgevaar. 
Met de realisatie van het Collectiecentrum (planning 2015) komt er een einde aan de  lappendeken van 
depots die het beheer van de objecten nu nog zo complex en inefficiënt maakt. Tevens maakt het 
Collectiecentrum een eind aan de versnippering van de kantoor- en atelierfuncties. 

8.5 Digitale duurzaamheid
In het kader van de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) is een onderzoek gestart naar 
het ontwikkelen en onderzoeken van haalbare modellen voor duurzaamheid van gedigitaliseerd 
erfgoed, in samenwerking met onder andere het Nationaal Archief, de Koninklijke Bibliotheek, DANS 
en het instituut Beeld en Geluid. EYE is tevens voorzitter van de CCDD.
Op internationaal niveau werken we samen met collega-instituten in het kader van de International 
Federation of Film Archives (FIAF) en de Association of European Cinematheques (ACE).



Pagina 34 Pagina 35  

8.6 Academische functie
Op het wetenschappelijke en academische vlak zijn in 2012 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). Ook zijn een aantal internationale 
presentaties georganiseerd, zoals de drukbezochte Internationale Conferenties eCommons3 (oktober 
2012) in EYE. 

8.6.1 Opleidingen, lezingen, seminars & workshops
 •  MA-opleiding Preservation and Presentation of the Moving Image.  

Organisatie en invulling van de universitaire opleiding waar EYE vanaf 2003 founding partner is 
in samenwerking met de UvA. Circa 15 internationale studenten volgen colleges en stages bij 
EYE. 

 •  Coördinatie en begeleiding van stages, onderzoeken en presentaties van diverse (inter)nationale 
universiteiten (UvA, UU, VU, RUG, NYU, Harvard, University of Chicago, UCLA, etc.) en van 
diverse beroepsopleidingen (NFA, master NFA, Binger Filmlab, HKU).

 •  (Inter)nationale lezingen en workshops op het gebied van digitale restauratie en conserverings-
technieken, onder andere:

 •  A New Theory of Film Archival Practice  
Internationaal doctoraal seminar voor Audiovisual Studies, University of Udine, Gorizia, IT, 
eendaags seminar door EYE Hoofdconservator Giovanna Fossati.

 •  EYE, the New Filmmuseum.  
Research School of Media Studies (RmeS) Winter School 2012, Utrecht University, Utrecht, NL, 
February 1, 2012 door EYE Hoofdconservator Giovanna Fossati.

 •  Workshop Audiences Users  
EYE in samenwerking met RUG, UvA, Research School of Media Studies en AUP. 

Ter gelegenheid van de publicatie van Audiences, het derde boek in de serie European Film Studies 
– The Key Debates (Amsterdam University Press). Deelnemers Ian Christie (Birkbeck College London / 
BFI), Raymond Bellour (CNRS Paris), Dominique Chateau (Paris Pantheon Sorbonne), Torben Grodal 
(University of Copenhagen), Annie van den Oever (University of Groningen), Ed Tan (University of 
Amsterdam).

8.6.2 Conferenties & symposia
 •  Conference eCommons3 – Images for the Future  

Op 11 en 12 oktober 2012 vond deze internationale Conferentie in EYE plaats met als thema 
eCommons3, Sustainable Futures for Digital Archives. 

 •  Veel hoog aangeschreven nationale en internationale sprekers en 280 deelnemers vanuit de 
professionele en academische wereld hielden presentaties en voerden discussies over de 
 uitdagingen en de toekomst van ons audiovisuele erfgoed. In de parallelle sessies gingen de 
presentaties over de resultaten van het project Beelden voor de Toekomst.

 •  E*Cinema Academy in EYE  
De serie is voor de helft opgebouwd als een historische reeks (van dada tot Peter Fischli en David 
Weiss). In de andere helft van de serie treedt een tiental academies en universiteiten op als 
gastprogrammeur. Hier wordt ingesprongen op de actualiteit. Ieder programma is ingeleid in 
woord, met muziek of een korte performance en afgesloten met een nagesprek. De voertaal is 
Engels. Op dinsdagavond, eens in de 2 weken. 
In samenwerking met VU, Filmacademie, UvA, Rietveld, HKU, De Appel, Master St. Joost en 
KABK.

 •  Symposium Found Footage  
Symposium tijdens en rond de tentoonstelling Found Footage in EYE.

8.6.3 Publicaties

Boeken 
 •  Publicatie in de serie Framing Film in samenwerking met Amsterdam University Press: 

Found Footage: Cinema Exposed. 
Een publicatie die als catalogus diende bij de gelijknamige tentoonstelling en inmiddels 
nationale en internationale erkenning heft verworven (zie: tentoonstellingen)

 •  Bij de tentoonstelling rond Oskar Fischinger is een uitgebreide publicatie over het oeuvre van 
Fischinger verschenen.

 •  Watch and Learn. Rethorical Devices in Classroom Films after 1940 - 2012 door Eef Masson. 
Een uitgave over wat wel wordt genoemd ‘utility films’, bedoeld als informatie, voor training, 
onderwijs of reclame. De publicatie ‘suggests a methodology that helps to foreground the 
films’ rhetorical diversity’. Met als uitgangspunt Nederlandse schoolfilms, stelt Masson een 
methode voor ‘that considers an audio-visual text as part of a so-called dispositif: the set-up of 
technology, text and viewing situation that is relevant to the specific corpus under scrutiny’. 

Artikelen en magazines
Lancering van het online academisch magazine NECSUS European Journal of Media Studies (www.
necsus-ejms.org/), waar EYE een founding partner van is (in samenwerking met Amsterdam University 
Press, diverse universiteiten en het NECS - European Network for Cinema and Media Studies).

Overige publicaties
 •  Multiple Originals: the (Digital) Restoration and Exhibition of Early Films. 

EYE Hoofdconservator Giovanna Fossati. Artikel in A Companion to Early Cinema, edited door 
André Gaudreault, Nicolas Dulac and Santiago Hidalgo. 550-567. Gepubliceerd door Malden: 
Wiley-Blackwell, 2012.

 •  Bijdragen aan het boek The Artist Interview: For Conservation and Presentation of Contemporary 
Art Guidelines and Practice (Japsam books, 2012).  
EYE Director of Exhibtions/ Hoofd Tentoonstellingen Jaap Guldemond en Senior Conservator 
Mark-Paul Meyer.

 •  When Visual Art Meets Cinema in The Moving Image (vol. 12, 2012)  
Experimentele Films. Simona Monizza werkte samen met Gert Hoogeveen van Stedelijk 
Museum Amsterdam; over de herinstallatie van Peter Struyckens ‘Projekt I-90’. 

 •  The Resurrection of The Spanish Dancer.  
EYE-curator Zwijgende Films Elif Rongen-Kaynakci en Rob Byrne van het San Francisco Silent 
Film Festival in het FIAF Journal of Film Preservation (nr.86, 2012) over de restauratie van 
The Spanish Dancer uit 1923. 
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EYE was in vier categorieën van de FOCAL International Awards doorgedrongen tot de finalisten. Het 
gaat om Karel Doings Liquidator, de website Film In Nederland, de Desmet-collectie van EYE en de film 
Shoes (1916).

Karel Doings Liquidator en de Desmet-collectie van EYE hebben op 2 mei in de respectievelijke catego-
rieën Best Use of Footage in a Short Production en Best Archive Restoration/Preservation Project een FOCAL 
International Award gewonnen.

9 Prijzen en nominaties

Concorso di belezza fra i bambini 
(Desmet-collectie)

Shoes (1916)
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10 Missie, bestuur, 
toezicht,  
organisatie

10.1 Missie
EYE is in 2010 ontstaan uit een fusie van het Filmmuseum, het Nederlands Instituut voor Filmeducatie 
(NIF), Holland Film en de Filmbank. EYE is het nationale filminstituut én het enige museum voor film 
en bewegend beeld in Nederland. 

EYE bevordert filmcultuur in Nederland middels de combinatie van collectievorming (beheer en 
behoud) en collectieontsluiting (publieksfunctie). EYE verschaft inzicht in de ontwikkeling en betekenis 
van film en beeldcultuur door het verbinden van verleden, heden en toekomst in alle geledingen van 
de organisatie en in alle vormen van presentatie, onderzoek en promotie. Op deze manier onderscheidt 
EYE zich van de filmtheaters, musea en archieven. EYE richt zich zowel op het brede publiek, als op 
specialistische doelgroepen en professionals.
EYE richt zich op haar missie als open, dynamisch en inspirerend instituut van wereldklasse voor film 
en bewegend beeld in Nederland. 

10.2 Directie/bestuur, Raad van Toezicht en managementteam.
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 directie/bestuurder is Sandra den Hamer.

De Raad van Toezicht is eind 2012 geheel vernieuwd. Daarbij wil EYE onder andere evenwicht in de 
verschillende expertises en de balans man/vrouw, die binnen het management al zichtbaar is, ook in 
de Raad van Toezicht weerspiegelen.
Tot december 2012 bestond de Raad van Toezicht uit Sybolt Noorda, Ryclef Rienstra en Max van Praag. 
Een jaar daarvoor (december 2011) is Karel Doing al teruggetreden vanwege zijn vertrek naar het 
buitenland. 
De huidige 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.

Het managementteam bestaat naast directeur Sandra den Hamer uit Stan Spijkerman (Sectormanager 
Bedrijfsvoering), Ido Abram (Sectormanager Communicatie en Presentatie), Giovanna Fossati (Hoofd-
conservator), Frank Roumen (Sectormanager Collectie), Jaap Guldemond (Director of Exhibitions/
Hoofd Tentoonstellingen) en Eline Danker (Business Development).
De EYE-raad, het artistiek-inhoudelijk adviesorgaan van de directie, is samengesteld uit inhoudelijke 
specialisten uit de sector Collectie en de sector Presentatie, Educatie en Communicatie.

10.3 Code Cultural Governance
EYE hanteert en onderschrijft in zijn beleid en uitvoering van het beleidsplan de Code Cultural Gover-
nance. In overeenstemming met de Code is bij de samenstelling van de Raad van Toezicht scherp gelet 
op de diversiteit en de aanwezigheid van verschillende expertises en netwerken (bestuurlijk, financieel, 
politiek, juridisch, museaal, media en film).

10.4 Wet Openbaarmaking Topinkomens
Met ingang van 1 maart 2006 is de wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinko-
mens (WOPT) van kracht. Het gemiddelde ministersalaris over 2012 is door het ministerie van Binnen-
landse Zaken bepaald op € 194.000. Met ingang van 1 januari 2013 is de WOPT vervangen door de 
wetnormering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Op grond van 
de WNT geldt voor de salarissen van topfunctionarissen per definitie een publicatieplicht, of zij nu 
meer of minder verdienen dan de norm. Voor toezichthouders is de bezoldiging per kalenderjaar 
gemaximeerd tot 5% van het bezoldigingsmaximum met uitzondering van de voorzitter voor wie een 
maximum van 7,5% van het bezoldigingsmaximum geldt.
Zowel voor de werknemers van EYE als de leden van de Raad van Toezicht geldt dat de beloningen ruim 
binnen de door de WNT gestelde normering blijven.

10.5 Organisatie
EYE is georganiseerd in drie sectoren Collectie, PEC (Presentatie, Educatie, Communicatie) en 
 Bedrijfsvoering. De directie en het managementteam worden geassisteerd door een aantal staffunctio-
narissen en een aparte unit voor business development.

De totale personeelsomvang bestaat uit 129 fte’s die worden ingevuld door 170 medewerkers. Daar-
naast maakt EYE gebruik van een pool van 80 vrijwilligers bij de zalen (hosts), de museumwinkel en 
ten behoeve van enkele uitvoerende collectietaken. Gedurende het jaar liepen meer dan 20 studenten 
van diverse opleidingen stage bij EYE.

Nieuwe raad van Toezicht: v.l.n.r: Siebe van Elsloo, Hermine Voûte,
Robbert Aarts, Alexander Rinnooy, Carolien Princen en Jan Debbaut
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11Financieel verslag

11.1 Belangrijkste financiële ontwikkelingen
De opening van het nieuwe museumgebouw in 2012 betekende voor EYE ook de start van een veel 
omvangrijker en complexer exploitatiemodel, zowel qua diversiteit van de activiteiten, als qua aantal 
activiteiten. De begroting 2012 is in 2011 samengesteld en was voor een groot deel op aannames 
gebaseerd. Hiervoor is gebruik gemaakt van de eigen ervaring, cijfers van vergelijkbare instellingen en 
sectorale kengetallen. In de begroting werd rekening gehouden met een aanzienlijk verlies, mede 
veroorzaakt door grote eenmalige kosten en de openingsactiviteiten. Om dit verlies op te vangen is in 
de jaren voor 2012 door EYE bewust een aanzienlijke reserve opgebouwd.
De praktijk van de eerste 9 maanden na opening laat zien dat de werkelijkheid nog veel grotere wijzi-
gingen voor de exploitatie met zich mee heeft gebracht dan in de begroting was voorzien. Zo zijn door 
de veel grotere publieke belangstelling de publieksinkomsten veel hoger, maar als gevolg van het veel 
intensievere gebruik van het gebouw zijn ook de kosten die met facilitair beheer gepaard gaan even-
eens veel hoger.
De opening van EYE aan de IJpromenade was niet de enige ontwikkeling met een groot effect op de 
cijfers van 2012. Per 1 februari van dat jaar eindigde het dienstverband voor het merendeel van de 
medewerkers aan het project Beelden van de Toekomst en werd het project op een veel lager activitei-
tenniveau voortgezet. 
Een andere belangrijke financiële ontwikkeling was de verkoop van het pand aan de Vondelstraat. 
In de jaarrekening 2012 is dit nog niet terug te zien, omdat de levering hiervan in januari 2013 plaats-
vindt. De verhuizing van de medewerkers uit het pand naar de locatie Overamstel heeft wel in decem-
ber plaatsgevonden. De sector Collectie is nu, met uitzondering van de depots, op één locatie gehuis-
vest.
Eind december heeft EYE de huurovereenkomst getekend voor ruimte in het Depot Amsterdam in 
Amsterdam Noord. Projectontwikkelaar WAD was hierdoor in staat definitief te besluiten dit depot te 
gaan ontwikkelen. Naar verwachting zal het gebouw begin 2015 in gebruik genomen worden.

11.2 Exploitatieresultaat en financiële positie
Het resultaat is in 2012 ruim één miljoen euro negatief. Dit tekort wordt mede veroorzaakt door het 
verplicht opnemen van een voorziening van bijna twee ton voor niet-opgenomen verlof. Het exploitatie-
resultaat is bijna 7 ton beter dan het resultaat waar in de begroting 2012 rekening mee werd gehouden. 
EYE heeft dan ook minder beroep hoeven te doen op het eigen vermogen dan voorzien. De nieuwe 
subsidieperiode wordt ingezet met een ruime reserve, waardoor EYE over voldoende buffervermogen 
denkt te beschikken om geprognosticeerde tekorten te dekken en in de komende jaren toe te groeien 
naar een sluitende exploitatie. 

De liquiditeit is sterk verminderd, maar nog altijd voldoende. De vermindering is niet verwonderlijk 
omdat EYE flink geïnvesteerd heeft in de inrichting van het nieuwe gebouw, terwijl een deel van de 
middelen die hiervoor ter dekking gepland waren (de koopsom van het pand Vondelstraat) pas begin 
2013 wordt ontvangen. 
Ook de solvabiliteit is afgenomen. Dit komt omdat het negatieve exploitatiesaldo 2012 in mindering is 

Tabel 1. Exploitatie 2011/2012 

 2012 2011 
Baten 
Directe opbrengsten  3.109.067   1.194.138  
Indirecte inkomsten  1.377.103   216.919  
  4.486.170   1.411.057  

Subsidie OCW CuNo  7.488.046   7.607.856  
Subsidie Kunstenplan Amsterdam  49.680   49.637  
Overige bijdragen/publiek  3.629.493   6.875.474  
Overige bijdragen/privaat  1.724.521   722.506  
  12.891.740   15.255.473  

Totaal baten  17.377.910   16.666.530 

Lasten   

Beheerslasten, personeel  1.941.890   1.690.040  
Beheerslasten, materieel  4.556.951   2.063.932  
 6.498.841   3.753.972  

Activiteitenlasten, personeel  5.281.522   5.328.340  
Activiteitenlasten, materieel  6.684.961   6.967.848  
  11.966.483   12.296.188  

Totaal lasten  18.465.324   16.050.160  

Saldo uit gewone bedrijfsvoering  -1.087.414   616.369  

Saldo rentebaten/-lasten  11.174   126.255  

Exploitatieresultaat  -1.076.240   742.624  
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gebracht op het eigen vermogen, terwijl het balanstotaal wel sterk omhoog is gegaan. De voornaamste 
reden daarvan is de stijging van de investeringssubsidies. Deze behoren weliswaar tot het vreemd 
vermogen, maar zijn, na definitieve vaststelling door de subsidiënt, niet terug vorderbaar.

11.3 Vennootschapsbelasting
Sinds 2011 is EYE in gesprek met de belastingdienst over de heffing van vennootschapsbelasting. Tot 
eind 2012 leek de belastingdienst zich hierbij te richten op de zogenaamde commerciële activiteiten 
van EYE (zaalverhuur, winkel, horeca). 
Het was de bedoeling van EYE dat de eventuele winst op deze activiteiten ingezet zou worden ter onder-
steuning van de kernactiviteiten. Tot 2011 bestond de mogelijkheid om deze winst via een fiscale 
constructie geheel aan de doelstelling van EYE tegemoet te laten komen; bij de instelling van de 
Geefwet is deze mogelijkheid komen te vervallen.
In het laatste gesprek dat EYE met de belastingdienst heeft gevoerd stelde deze dat ook de filmverto-
ningen onder de heffing van de vennootschapsbelasting zouden komen te vallen. Als alternatief zou 
EYE kunnen opteren voor integrale belastingplicht. EYE heeft aangegeven dat beide opties grote 
consequenties hebben, niet alleen voor EYE, maar voor de gehele culturele sector. De discussie met de 
belastingdienst loopt nog.

11.4 Incidentele subsidie
In 2011 is aan EYE door OCW een jaarlijkse projectsubsidie van € 900.000 voor de jaren 2011 en 2012 
verleend, bestemd voor de (gedeeltelijke) dekking van de stijgende huur- en huisvestingslasten in 
verband met de verhuizing naar het nieuwe museumgebouw (uw referentie 297010). Als gevolg van de 
generieke subsidiekorting van 2,2% is het bedrag voor 2012 bijgesteld naar € 880.200. De totale toeken-
ning voor twee jaar bedraagt € 1.780.200.

In oktober 2011 is EYE de nieuwbouw gaan huren, maar waren er nog nauwelijks huisvestingkosten. 
De subsidie is in 2011 daarom maar gedeeltelijk aangewend, voor een bedrag van € 332.199. Het 
resterende bedrag uit 2011 en de subsidie 2012, tezamen 
€ 1.448.001, zijn in 2012 geheel aangewend voor de gestegen huur- en huisvestingslasten, voortvloeiend 
uit de ingebruikname van het museumgebouw. 

Tabel 2. Balans 2011/2012
 
 31-12-12 31-12-11 
Activa
Materiële vaste activa 5.832.740 2.156.706  
Vlottende activa 116.017  1
Vorderingen 3.148.915   1.351.539  
Liquide middelen 1.546.961   4.838.275  
 10.644.633   8.346.521  
   

Passiva   
Eigen vermogen  3.052.033   4.128.274  
Pensioenvoorziening  96.505   318.171  
Langlopende schulden  2.769.482   1.162.030  
Kortlopende schulden  4.726.623   2.737.876  
  10.644.643   8.346.351  

De huur- en huisvestingslasten voor EYE hebben zich als volgt ontwikkeld: 
 2010 € 688.000; 
 2011 € 1.115.000; 
 2012 € 3.179.000.

11.5 Onttrekking aan het Bestemmingsfonds OCW
EYE heeft in 2012 een negatief exploitatieresultaat behaald. Naar rato van het aandeel van de Cultuur-
notasubsidie OCW in de totale baten (zijnde 43%) is dit negatieve saldo onttrokken aan het bestem-
mingsfonds OCW. Het resterende resultaat is gedeeltelijk onttrokken aan de bestemmingsreserves 
waar EYE over beschikt.
De Filmbank, het Nederlands Instituut voor Filmeducatie en Holland Film zijn per 
31 december 2009 opgegaan in EYE. De algemene reserves en bestemmingsfondsen OCW zijn overge-
gaan naar de nieuwe organisatie met de afspraak dat deze tot en met 2012 geoormerkt blijven voor 
besteding aan de doelstelling van de voormalige stichtingen. 
Het resultaat van het boekjaar 2012, voor zover betrekking hebbend op de activiteiten 
van de voormalige stichtingen, is verrekend met de bestemmingsreserve fusiepartners, 
resp. het bestemmingsfonds OCW t.b.v. fusiepartners.
EYE verzoekt het Ministerie de resterende middelen in het bestemmingsfonds ter beschikking te 
blijven stellen van de exploitatie van EYE in de komende jaren. 

100.000ste bezoeker EYE

© Hans Boddeke
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12 Terugblik  
2009 – 2012

Voor de uitgebreide inhoudelijke verslaglegging over de jaren van de cultuurperiode wordt verwezen 
naar de respectievelijke bestuursverslagen.

In het verslagjaar 2009 waren de fusiepartners nog onafhankelijke entiteiten. Op 29 december 2009 
was de fusie een feit en is 2010 het eerste jaar waarin de organisatie in zijn huidige vorm operationeel 
was. Het jaar 2012 begon met het afscheid van het paviljoen in het Vondelpark en stond vervolgens 
geheel in het teken van de opening en ingebruikname van het nieuwe museum aan het IJ. Ook is in 
2012 de verhuizing van de collectie naar Overamstel gerealiseerd en is het huurcontract ten behoeve 
van het in Amsterdam-Noord nieuw te bouwen Collectiecentrum, Depot Amsterdam ondertekend.

Deze korte inleiding laat zien dat van een continue lijn in de prestaties als gevolg van deze stormachtige 
ontwikkelingen moeilijk sprake kan zijn geweest. Het jaar 2009 waarin het toenmalige Filmmuseum 
nog als stand alone museum bestond, lijkt inmiddels – vanuit het perspectief in 2013 – eerder een jaar 
uit de vorige eeuw, dan een periode van slechts vier jaar geleden.

Reflectie op de prestaties 
Conform opstelling prestatieoverzicht behorende bij de beschikking d.d. 9 februari 2010.

12.1  (Inter)nationale promotie
Het aantal internationale festivals met Nederlandse films in de programmering vertoont een lichte 
stijging over de jaren (met uitzondering van 2010): van 631 in 2009 naar 660 in 2012. Het aantal 
 vertoningen loopt hier nagenoeg mee parallel. 
In de relevante periode heeft de Nederlandse kinder- en jeugdfilm zich internationaal als brand 
 definitief gevestigd. Een film als Kauwboy werd in 2013 op het Internationale Filmfestival van Berlijn 
gekozen tot de beste Europese jeugdfilm van 2012.

12.2  Educatie, informatie & reflectie
Het aantal via EYE geboekte schoolvoorstellingen in het land laat de laatste jaren onmiskenbaar een 
dalende trend zien (van 168.290 in 2009 naar 92.098 in 2012).  
De daling laat zich grotendeels verklaren doordat EYE als landelijk coördinator zich vooral richt op het 
ontwikkelen van educatief materiaal en lespakketten, dat door andere aanbieders in de markt wordt 
gezegd. De terugloop van Klassefilm en MovieZone schoolvoorstellingen wordt ook veroorzaakt door 
onder andere:
 -  De infrastructuur van cultuureducatiebemiddelaars brokkelt razend snel in een aantal gebieden 

af. Zonder bemiddelaar geen deelnemende scholen. 
 -  Klassefilm bestaat al bijna 20 jaar; in de afgelopen jaren zijn er vele aanbieders bij gekomen, op 

gebied van film en andere cultuurdisciplines. 

Klassefilm als reguliere activiteit in het curriculum is minder ‘bijzonder’ geworden en vaak kiezen 
scholen voor andere projecten en vertoningen binnen de setting van een groot evenement of festival. 
Met name in de grote steden kiezen scholen steeds vaker voor filmvoorstellingen in het kader van 
landelijke festivals (Nederlands Filmfestival Utrecht, Cinekid), die overigens allen werken met het door 
EYE vervaardigde lesmateriaal. Kortom: het totaal aantal leerlingen dat in aanraking komt met film-
educatie neemt niet af, alleen vallen ze buiten de berekening van direct middels EYE bemiddelde 
scholen en tellen nu mee bij de educatiecijfers van de lokale aanbieders (festivals, filmtheaters).

Kauwboy (Boudewijn 
Koole, 2012)
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Naast het ontwikkelen en produceren van educatief materiaal, coördineert en faciliteert EYE het 
landelijk platform (filmeducatie.nl) dat al deze initiatieven verbindt. Via een speciaal deel van de 
website kunnen individuele aanbieders en vragers elkaar eenvoudig ontmoeten en tot afspraken 
komen. Zo komt EYE tegemoet aan individuele wensen en vragen, die niet meer worden opgevangen 
door het eerder bestaande netwerk van consultants en bemiddelaars.

Het aantal gebruikers van educatieve activiteiten in huis laat met de ingebruikname van het nieuwe 
gebouw een spectaculaire stijging zien. 
Begroot voor 2012 was respectievelijk 160 activiteiten voor 4.800 gebruikers (30 leerlingen p/a); gereali-
seerd zijn in negen maanden 134 activiteiten voor 5.263 gebruikers (bijna 40 leerlingen p/a). De met 
additionele steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds ingerichte workshopruimte en schoolvoorstel-
lingen met vertoningen van films uit de eigen collectie (Filmjuwelen) zijn hier zeker debet aan. 

De educatie-activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Prins Bernhard Cultuur 
Fonds, het SNS REAALfonds en de branchepartijen NVB en NVF in het kader van het BTW-convenant 
(zie verder). 

12.3 Erfgoedtaken (waardering & ontsluiting)

Presentaties: filmpresentaties, tentoonstellingen en digitaal.
 •  Filmbezoek 

Het bezoek filmvoorstellingen lag in het Vondelparkpaviljoen (met twee zalen van elk 80 stoelen) in 
de periode 2009-2011 al ruim boven het begrote aantal van 50.000. Met de ingebruikname van het 
nieuwe presentatiegebouw (4 zalen met in totaal 620 stoelen) is het aantal betalende bezoekers 
spectaculair gestegen. In negen maanden tijds zijn meer betalende bezoekers verwelkomd dan 
eerder voor een heel jaar waren geprognosticeerd. Met een gemiddeld aantal bezoekers van 31 
personen per vertoning, is een gemiddeld bezettingspercentage gehaald van meer dan 20% (in het 
bioscoopbedrijf in Nederland wordt gerekend met een gemiddelde bezettingsgraad van ca. 18%).

 •  Tentoonstellingen 
De tentoonstellingsruimte was in het Vondelparkpaviljoen beperkt tot een aantal vitrines in de 
ontvangstruimte plus een kleine zijruimte. Sinds 2012 beschikt het nieuwe filmmuseum over 
een expositieruimte van 1.200m². In totaal hebben de vier tentoonstellingen in negen maanden 
in 2012 meer dan 100.000 bezoekers getrokken (begroot waren 80.000 bezoekers voor vier 
tentoonstellingen op jaarbasis). 

 •  Digitaal 
Het bezoek aan de websites van EYE (programma, collectie en educatieve websites) is de afgelo-
pen jaren explosief gestegen. Was het bezoek in 2009 nog beperkt tot 231.228 (excl. fusiepart-
ners) bezoeken in 2012 waren dat 5.853.220 bezoeken (waarvan 1.710.707 unieke bezoeken). 
Door de opening van het nieuwe museum en de hiermee toegenomen aandacht voor film (in zijn 
volle breedte, voor verleden, heden en toekomst) en de oogst aan gedigitaliseerd materiaal dat – 
voor zo ver de auteursrechten dat toelaten – via de websites is ontsloten zijn hierop van invloed.

  De voortdurende aanwezigheid op social media met informatie over onze programmering, onze  
 collectie en overige wetenswaardigheden over EYE heeft geresulteerd in een enorme groei in 
 volgers en vrienden op Twitter en Facebook (Twitter 2012: 7.967 / 2011: 3.467; Facebook 2012: 
10.525 / 2011: 2.293; YouTube 2012: 472.353 / 2011: 128.014).

  •  Bezoek aan EYE 
In het prestatieoverzicht wordt in detail het bezoek aan het nieuwe museum uitgesplitst. Uit 
handmatige, periodieke tellingen van het bezoek is gebleken dat in de negen maanden dat het 
gebouw voor publiek toegankelijk is geweest meer dan 514.000 mensen een bezoek aan EYE 
hebben gebracht. 

  Een bezoek dat deels heeft geleid tot de aankoop van een kaartje voor een film en/of tentoonstel-
ling, voor deelname aan educatieve activiteiten (workshops, schoolvoorstellingen), brancheactivi-
teiten, het volgen van rondleidingen of tot deelname aan activiteiten georganiseerd door derden 
(zaalhuur), dan wel tot een bezoek aan de Basement (de gratis toegankelijke digitale schatkamer) 
en/of tot het gebruik van een drankje, hapje (al dan niet in de zakelijke sfeer) in EYE bar-restaurant.

 •   Distributie 
In de brief van het ministerie d.d. 20 juni 2011 herhaalt de staatssecretaris zijn standpunt dat 
het onwenselijk is dat EYE als ondersteunende instelling, die de belangen van de gehele sector 
dient, distributietaken uitvoert. Dit ondanks het eerdere verzoek van EYE zijn distributietaak op 
het gebied van de kwetsbare film in Nederland te mogen continueren. 
In de jaren 2009 – 2010 zijn de gestelde targets zowel qua vertoningen als bezoek meer dan 
gehaald. In 2011 zijn deze cijfers nog nagenoeg conform de doelstellingen. 
In 2012 is er wel een significante afname (-30%) ten opzichte van de prognose voor dat jaar te 
zien. Dit mede als gevolg van de aanwijzing van het ministerie. 
EYE zal in de komende jaren bestaande verplichtingen ten aanzien van de distributie van (met 
name Hollywood Classics) blijven uitvoeren. Niet in de laatste plaats omdat deze verplichtingen 
direct gelinkt zijn aan voor de Nederlandse cinematografie belangrijke depotstellingen.

 •   Acquisities 
EYE ontvangt nog steeds met grote regelmaat schenkingen (waaronder zelfs nog nitraatfilms), 
die in de collectie worden opgenomen. In de eerste drie jaar van de cultuurperiode zijn filmtitels 
geacquireerd met het oog op zowel versterking van de cultureel eigenzinnige collectie, als ook 
ten behoeve van distributie in Nederland. Door deze dubbelfunctie zijn de films tegen relatief 
bescheiden bedragen aangekocht. 
Vanaf 2012 zijn met het oog op de afbouw van de distributiefunctie alleen nog (internationale) 
titels geacquireerd voor de collectie en presentatie in het eigen gebouw.  
Met name het tentoonstellingsbeleid heeft geleid tot aanschaf van zowel filmtitels (zomerten-
toonstelling Kubrick) als twee filminstallaties (Aernout Mik en Christoph Girardet in het kader 
van de tentoonstelling Found Footage). 
Alle met steun van het Nederlands Filmfonds geproduceerde Nederlandse films (waaronder ook 
minoritaire coproducties) zijn eveneens in de collectie opgenomen.

 •   Conservering en digitalisering 
Door de versnelde afbouw van de FES-bijdrage is bij EYE het digitaliseringsproject Beelden voor 
de Toekomst begin 2012 voortijdig teruggebracht naar een sterk afgeslankt niveau. In de prestatie-
cijfers voor conservering en digitalisering is dit terug te vinden. Digitalisering is en blijft voor 
EYE een prioriteit, zowel voor conservering als voor (digitale) presentatie. 
In de afgelopen cultuurperiode zijn nagenoeg alle foto’s gedigitaliseerd en een groot deel (60%) 
van de affichecollectie.  
Het aantal uren conservering, digitalisering en encodering is in de periode 2009 - 2011 fors te 
noemen en ruim boven de verwachting. In 2012 neemt het aantal uren af, waarbij de verwach-
ting is dat EYE dit niveau minimaal tot en met 2014 (einde project) zal kunnen continueren. De 
op de aanschaf van de digitale scanner (in 2011) aangepaste (digitale) workflow en de geplande 
verhuizing van de digitale storage van Thought Equity Motion in Amerika naar Beeld en Geluid 
in Hilversum zijn hier mede verantwoordelijk voor.  
Door de reductie van Beelden voor de Toekomst in 2012 is ook een deel van de rechtenclearing 
capaciteit bij EYE weggevallen. In totaal zijn in de afgelopen vier jaar een krappe 7.000 titels 
gecleared. Er is veel tijd geïnvesteerd in het clearen van de rechten op zgn. orphans works, een 
specialistisch terrein waarop de aanpak van EYE in de afgelopen jaren door de Europese Unie 
(EU) als best practice is aangemerkt. Dit heeft geleid tot de invoering van een nieuwe directive 
van de EU waarbij de werkwijze van EYE wordt aanbevolen als standaard voor de internationale 
archiefsector.
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12.4 Documentatie & archivering
Het bezoek aan de bibliotheek is in de eerste drie jaar ruim boven de verwachting gebleven. In 2012 is 
het bezoek beduidend minder, omdat de bibliotheek dat jaar na de zomer is gesloten vanwege de 
verhuizing in december naar locatie Overamstel. 

12.5 Brancheactiviteiten
Met de brief van OCW d.d. 18 december 2009 heeft het ministerie voor 2010 een extra bijdrage ad 
€ 350.000 toegezegd als investering in een aantal nieuwe taken van het toentertijd nog genoemde 
nieuwe sectorinstituut voor de film. Deze extra bijdrage is voor de jaren 2011 en 2012 gecontinueerd en 
is vanaf 2013 geoormerkt in de extra projectsubsidie van OCW.

EYE heeft in 2010 samen met de brancheverenigingen NVB en NVF het initiatief genomen tot een 
sectorale digitalisering van de Nederlandse filmtheaters en bioscopen. Dankzij een internationale 
unieke, publieke-private samenwerking is de collectieve overgang van analoge naar digitale technologie 
in het vertoning- en distributiecircuit met een zgn. ‘big bang’ mogelijk gemaakt. In september 2012 
maakte Cinema Digitaal met gepaste trots kenbaar dat Nederlandse filmtheaters en bioscopen zijn 
gedigitaliseerd. EYE monitort met genoemde branchepartijen de effecten van deze digitalisering op 
onder andere de diversiteit en verscheidenheid van het filmaanbod in Nederland (zie verder).

Een van de eerste activiteiten in dit kader is geweest de uitbreng van de publicatie Handreiking 
Filmtheaters en Cultuurbeleid, samengesteld door consulent filmvertoning van het Nederlands 
Filmfonds Ted Chiaradia. 
Het biedt een handreiking voor bestuurders van provincies en gemeenten en laat de kansen en bedrei-
gingen zien voor filmtheaters in de nieuwe digitale wereld.

Ook is in deze cultuurperiode mede met steun van EYE het digitale platform Ximon.nl (voorheen 
Filmotech) van start gegaan. Hoewel de resultaten nog achterblijven bij de verwachtingen, biedt 
Ximon in komende jaren nog volop kansen om Nederlandse films digitaal te ontsluiten.

In de afgelopen drie jaar (periode van de nieuwe convenant-overeenkomst) faciliteerde gastheer EYE 
diverse openbare en besloten bijeenkomsten en vergaderingen ten behoeve van de filmbranche.

In continu overleg met de NVB en NVF zijn en worden branchebrede activiteiten door EYE uitgevoerd 
op de terreinen onderzoek, promotie en educatie.

12.5.1 Onderzoek 
EYE heeft met het Nederlands Filmfonds de werkafspraak gemaakt, dat het Filmfonds onderzoek doet 
naar de statistieken van de Nederlandse filmindustrie (economisch onderzoek), en EYE naar inhoude-
lijke en kwalitatieve ontwikkelingen.
In de periode 2010 – 2012 zijn een aantal onderzoeken afgerond en opgezet. 
Te noemen vallen: 
•  Nulmeting digitalisering bioscopen & filmtheaters naar de effecten digitalisering op het filmaanbod 

en releasestrategieën; 
• Onderzoek nut en noodzaak van een filmconsulent; 
• Quick scan economische kerncijfers Nederlandse filmsector; 
• Kansen voor de Nederlandse filmproductie; 
• 1.0: vervolgmeting effecten digitalisering op het filmaanbod en releasestrategieën; 
• Inhoudelijke sectormonitor;
•  Vergelijkend onderzoek naar de effectiviteit van de Nederlandse promotie en verkoopresultaten in 

vergelijking met een aantal ons omringende landen.

12.5.2 Promotie
In het kader van promotie-activiteiten is een samenwerking met de Filmkrant aangegaan. Deze tijdelijke 
samenwerking biedt de Filmkrant de mogelijkheid zich zodanig om te vormen dat vanaf 2014 en 
verder de publicatie zonder overheidssteun zelfstandig kan voortbestaan. Daarnaast is het project 
Trailerpark opgestart om de geconstateerde lacune in de industrie op het terrein van trailer-montage 
weg te werken. Ook vinden er diverse promotionele activiteiten plaats op festivals in binnen- en buiten-
land (onder andere de gezamenlijke stand in Cannes).

12.5.3 Educatie
Het activiteitenoverzicht hiervan is te vinden onder het kopje Educatie.

Amsterdam, 23 februari 2013
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