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1. Inleiding
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Hoofdstuk 1. Inleiding

Het meest gedenkwaardige moment in 2014 is voor EYE misschien wel 12 november geweest: 
de dag dat de minister van OCW, Jet Bussemaker, de eerste paal sloeg van het nieuwe 
Collectiecentrum in Amsterdam Noord. Na bijna 70 jaar (sinds de oprichting in 1946 van het 
Nederlands Historisch Filmarchief, de voorloper van EYE) bouwt EYE aan een volwaardig depot 
voor het Nederlands filmisch erfgoed. Daar zal straks ons filmisch verleden niet alleen onder  
optimale bewaaromstandigheden worden opgeslagen en zelfs ingevroren, maar ook gerestaureerd, 
gedigitaliseerd en ontsloten voor de generaties na ons. Daarmee is het eind in zicht van de gebrek-
kige lappendeken aan depots, bunkers, loodsen en (dure) commerciële opslagplekken waarover de 
EYE-collectie in al die jaren verspreid lag. 

Er waren in 2014 in het - nog altijd nieuwe - museum aan de IJ oever ook meer dan genoeg dagen 
om nooit meer te vergeten. Zoals de sprankelende aanwezigheid in EYE van filmmakers als Richard 
Linklater (Boyhood), Edgar Reitz (Die andere Heimat), de gebroeders Dardenne of kunstenaars 
als Anton Corbijn en Marlene Dumas (EYE on Art-serie). Er waren de feestelijke openingen van 
de tentoonstellingen, die mede dankzij EYE’s Exposed-team heel veel nieuwe en jonge bezoekers 
trokken. Of een onvergetelijke editie van het Filmbal (The Black & White Edition) waar de crème de 
la crème van de Nederlandse filmwereld een dansje waagde en een zingende Ellen ten Damme als 
acrobaat door het museum zweefde. 

‘Een extravagant filmbal met een Black & White thema, een knipoog naar de zwart-witfilm, met diner 
en diverse optredens.’ ‘Beter dan het boekenbal! Jonger en wilder!’  (Elegance)
 
Of de MuseumN8, waar duizenden bezoekers in verwondering dwaalden door de tentoonstelling 
met de betoverende lichtkunst van Anthony McCall. Er waren tal van inspirerende ontmoetingen, 
lezingen en congressen met filmmakers, kunstenaars, studenten en academici uit binnen- en buiten-
land.

Na de overweldigende bezoekersaantallen in de eerste openingsjaren, zagen we in 2014 voor het 
eerst een terugloop. In het totaal kwamen er 10% minder bezoekers dan in het jaar daarvoor. 
Het in 2014 gerealiseerde bezoekersaantal (film, tentoonstelling, culturele en educatieve activitei-
ten) is overigens nog altijd 58% hoger dan in de oorspronkelijke prognoses werd verwacht. Het kan 
zijn dat er sprake is van het in het museale veld bekende ‘openingseffect’ en de concurrentie om de 
gunst van de museale en filmbezoeker is groot. Tegelijkertijd hebben we nieuwe strategische 
marketingplannen gesmeed om het publieke succes van EYE in de komende jaren zoveel mogelijk 
te consolideren.

Ook al zijn we nog geen drie jaar open in het nieuwe museum, er is al weer verbouwd. In het 
Panorama is mede dankzij een genereuze bijdrage van de BankGiro Loterij een nieuwe permanente, 
gratis toegankelijke tentoonstelling geopend over de (technologische) ontwikkeling van (pre-)cinema 
apparatuur, met veel topstukken uit de EYE-collectie. 

We wonnen prijzen voor vernieuwende initiatieven op het gebied van filmeducatie voor onder 
andere de EYEwalk en de MovieZone online series. Bij deze initiatieven is steeds gezocht naar 
nieuwe technieken en methodes om in een snel veranderende en steeds meer digitale wereld 
kinderen en jongeren te leren over film. 

Het nieuwe wekelijkse, goed bezochte programma EYE on Art verkent de grenzen tussen film en de 
andere kunsten, vaak in nauwe samenwerking met collega’s van andere musea, festivals en 
culturele instellingen. In 2014 hebben we samen met een internationaal privaat fonds (Paddy and 
Joan Leigh Fermor Arts Fund) het initiatief genomen tot een nieuwe kunstprijs: de EYE Prize, jaar-
lijks uit te reiken aan een kunstenaar met een uitzonderlijk oeuvre op het grensgebied van film en 
beeldende kunst.
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We deden unieke vondsten in onze collectie, die wereldnieuws waren. Films uit de EYE-collectie 
reisden over de hele wereld en zijn te zien in internationale tentoonstellingen, musea, cinematheken 
en filmfestivals. 
En als de auteursrechten geen probleem vormen, zetten we de door ons gerestaureerde en 
gedigitaliseerde films op platforms, zoals onze eigen EYE-website of YouTube. 

Het team van EYE International spande zich optimaal in om de Nederlandse film in het buitenland te 
promoten. Zo waren er Nederlandse filmweken in India en Cuba, retrospectieven van Nederlandse 
makers in onder andere Egypte en Italië. In China keken 1,9 miljoen Chinezen naar een Nederland-
se film via ‘The Netherlands Online Film Festival’. En in totaal waren er bijna 650 vertoningen van 
recente Nederlandse films op internationale filmfestivals.

Ondanks alle successen blijven we kritisch naar onszelf kijken. Onder andere door het publiek te 
bevragen en in bevlogen heidesessies te brainstormen met deskundigen uit andere sectoren. 
We hebben een stakeholdersonderzoek laten houden om te horen hoe de Nederlandse filmbranche 
over ons denkt. De eerste voorlopige resultaten laten zien dat het vertrouwen groot is en over het 
algemeen vindt men dat EYE in zijn nieuwe hoedanigheid in belangrijke mate bijdraagt aan de 
professionaliteit en uitstraling van de Nederlandse filmsector. Er zijn uiteraard ook dingen die beter 
kunnen en die nemen we graag mee in onze plannen voor de nieuwe kunstenplan periode 
2017-2021.

Ook doen we onze uiterste best om meer eigen inkomsten te genereren. De EYE Society (van vriend 
tot particulier investeerder in het U&EYE Fonds) groeit gestaag en telt inmiddels 1400 leden. 
De baten uit sales en events vormt inmiddels een stabiel en substantieel deel van onze eigen 
inkomsten. Qua werving van nieuwe financieringsbronnen hebben we nieuwe fondsen & partners 
gevonden voor bijzondere projecten op het gebied van presentatie, educatie, tentoonstellingen, 
opleiding en onderzoek. Maar het is ons nog niet gelukt major partners/sponsors in het bedrijfsleven 
te vinden. 

In dit activiteitenverslag leest u wat we het afgelopen jaar allemaal hebben gedaan. De Raad van 
Toezicht en het bestuur van EYE kijken met tevredenheid en trots terug op een goed en rijk jaar.  
Rijk in de zin van de hartverwarmende aandacht van het publiek, mooie recensies, prachtige 
programma’s en tentoonstellingen, inspirerende projecten met collega-musea en culturele partners 
en de vruchtbare samenwerking met de Nederlandse filmsector. 

Daarvoor zijn we dank verschuldigd aan velen, externe partners, fondsen, financiers, makers en 
kunstenaars, maar vooral ook aan onze eigen medewerkers. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust 
dat er nog veel moet gebeuren. We zijn aan het bouwen, aan het verhuizen, en nog altijd in transitie. 
Daarbij maken wij ons zorgen over de inkomsten uit sponsorwerving, om het vasthouden van het 
publieke succes en vooral ook om de hoge maar permanente kosten van digitale opslag en digitale 
toegankelijkheid. Het heeft allemaal onze aandacht en we gaan er met nog meer energie aan 
werken in de nabije toekomst. Een toekomst die we met vertrouwen, ambitie en enthousiasme 
tegemoet zien, vanzelfsprekend vanwege de rijkdom van de filmkunst en onze collectie, maar ook 
vanwege de warme respons van publiek, pers en professionals die we in deze belangrijke jaren van 
transitie hebben mogen ervaren. 
Wordt vervolgd!

Alexander Rinnooy Kan                  Sandra den Hamer
Voorzitter Raad van Toezicht          Directeur/bestuurder 
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2. Presentatie
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Hoofdstuk 2. Presentatie

In de programmering van EYE staat de maker centraal. Waar mogelijk nodigen wij makers uit om 
hun werk voor het publiek in context te plaatsen. In 2014 hebben zowel een aantal grote meesters 
(m/v) uit de wereld van film, bewegend beeld en overige kunsten, als veel jonge aanstormende ta-
lenten, acte de présence gegeven.
Een selectie: Anton Corbijn, Gebroeders Dardenne, Gustav Deutsch, David Wnendt, Lukas Moodys-
son, Richard Linklater, Patricia Arquette, Dietrich Brüggemann, Veiko Õunpuu, Lav Diaz, Marlene 
Dumas, Anthony McCall, Sergej Loznitsa,Thomas Korthals Altes, Digna Sinke, Ricky Rijneke, Ta-
mar van den Dop, Alex van Warmerdam, Eché Janga, Sam de Jong, Marlijn Franken, Pim Zwier. 
Edgar Reitz, Benny Vandendriessche, Bas Devos, Stefan Haupt, Ted Hope, en (eindexamen)studen-
ten NFA, Rietveldt, Akademie voor Kunst en Vormgeving St. Joost en de HKU.

In 2014 is veel aandacht besteed aan het versterken van het museale karakter van EYE. 
Een goed voorbeeld hiervan is de creatie van een permanente museale opstelling Panorama, met 
topstukken uit onze filmgerelateerde collectie (met dank aan de BankGiro Loterij en Stichting
Jovaro). 

2.1. Filmprogrammering

De filmprogrammering is onder te verdelen in drie pijlers:

1. thematische programmering 
2. premières en prolongaties 
3. festivals en museale evenementen/programma’s

De collectie van EYE vormt de basis en wordt veelvuldig ingezet bij de invulling of ter inspiratie van 
de programma’s.

Thematische programmering
Bij veel thematische programma’s werkt EYE actief samen met andere organisaties uit binnen- en 
buitenland; zowel uit de film- als museale wereld, maar ook met academische en maatschappelijke 
instellingen en organisaties. Hieronder een overzicht van de thematische programma’s 2014.

Retrospectief Jean-Pierre Melville
De Franse meester-regisseur Jean-Pierre Melville staat centraal in dit programma, waarin tien van 
zijn belangrijkste films zijn vertoond; van de iconische gangstertrilogie met Alain Delon tot zijn 
minder bekende oorlogsfilms. Melville, wiens films in het afgelopen decennium zijn herontdekt, 
wordt gezien als een van de voorlopers van de Nouvelle Vague en is tot op de dag van vandaag een 
inspiratiebron voor uiteenlopende filmmakers als Quentin Tarantino, Jim Jarmusch en John Woo. 
Het retrospectief is tot stand gekomen in samenwerking met het Institut Français. 

‘Het EYE Filminstituut wijdt een supercool retrospectief aan Jean-Pierre Melville, de oude meester 
van de Franse ‘policier’ die de nieuwe Sherlock Holmes de weg wijst.’ (Trouw)

 ‘Merkwaardig genoeg is in Nederland nooit een retrospectief van zijn werk gehouden. Het bleef bij 
incidentele vertoningen. EYE begint het nieuwe jaar goed door dat te veranderen.’ (De Filmkrant)

 ‘Filmmuseum EYE in Amsterdam eert de Franse regisseur Jean-Pierre Melville (1917-1973) volgen-
de maand met een retrospectief, het eerste grote overzicht van zijn werk in Nederland.’ 
(Historiek.net)
La grande illusion: de Grote Oorlog in de film
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Naar aanleiding van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog in 2014 presenteerde EYE een 
programma met films en lezingen. Hierin staat de verbeelding van WOI in de cinema’s van de 
verschillende deelnemende landen centraal. Van klassiekers als La Grande Illusion en All Quiet on 
the Western Front tot zeldzame bioscoopjournaals en propaganda-filmfragmenten uit de meer dan 
100 uur beeldmateriaal die EYE heeft bijgedragen aan het online project European Film Gateway 
1914. 
In samenwerking met EUNIC: het internationale netwerk van de nationale cultuurinstituten.

New Moroccan Cinema: meet the director
In februari en maart 2014 stonden zeven woensdagen in het teken van de Marokkaanse Cinema. 
Films van Marokkaanse regisseurs, die iets zeggen over de contradictie van deze tijd: de versnelling 
van de vooruitgang ten opzichte van een traditionele samenleving. 
De films zijn voorafgegaan door een gesprek met een prominente spreker en de regisseur van de 
film. Dit programma is tot stand gekomen in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam.

‘Marrakech behoort inmiddels tot het interessantste in de regio. Hoog tijd om daar iets van te laten 
zien, oordeelde het EYE filminstituut.’ (Trouw)

 ‘EYE waagt zich namelijk voor het eerst in Nederland aan een groot retrospectief van het werk van 
de Franse regisseur Jean-Pierre Melville, grondlegger van de Nouvelle Vague stroming.’ 
(SSBA-salon)

The Hitchcock Touch
Het was een spannende zomer bij EYE met een uitgebreid retrospectief van de Master of Suspense 
Alfred Hitchcock. De kern van het programma vormde de negen zogenoemde ‘stille Hitchcocks’, die 
recentelijke door het British Film Institute (in samenwerking met EYE) gerestaureerd zijn. 
Maar natuurlijk passeerden ook alle andere bekende en onbekende meesterwerken de revue, 
waaronder de unieke en aangrijpende documentaire German Concentration Camps Factual Survey, 
waarvoor Hitchcock de voice-over verzorgde.
Naast het omvangrijke filmprogramma, was er traditiegetrouw ook veel aandacht voor lezingen, 
inleidingen, een kleine Hitchcock-cursus, et cetera.
In samenwerking met onder andere het British Film Institute (BFI), VPRO en het NIOD.

‘De sequentie is ook een uitstekend voorbeeld van wat later ‘De Hitchcock Touch’ is genoemd, al 
prefereerde hij zelf de term ‘pure cinema’ . (NRC Next)

 ‘Onder het verhaaloppervlak gaat het over man-vrouwverschillen, mannelijke angst voor assertieve 
vrouwen, de menselijke neiging tot voyeurisme.’  (NRC Next)

‘In The Pleasure Garden’  zie je Hitchcocks meesterschap in de kiem. En meer.’  (Trouw)

Theo van Gogh

Interview
, 2003

Interview
, 2003
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Op 2 november 2014 was het precies tien jaar geleden dat columnist, interviewer en filmmaker Theo 
van Gogh is vermoord. 
EYE vertoonde rond die datum al zijn dertien speelfilms, waarvan EYE er elf zelf heeft geconser-
veerd. Bij een aantal voorstellingen was cast en crew aanwezig, geïnterviewd door redacteuren van 
de Filmkrant. Ook vertoonde EYE vier favoriete klassiekers van Theo van Gogh: Salò, Don’t Look 
Now, A Clockwork Orange en Repulsion. 
Van Gogh was in de laatste jaren van zijn leven vooral bekend als criticus van de islam waardoor 
het beeld van de ‘politieke Van Gogh’ dominant is geworden. EYE heeft ervoor gekozen met dit re-
trospectief juist de kwaliteiten van Van Gogh als filmmaker en filmliefhebber zichtbaar te maken. 
In samenwerking met Stadsschouwburg Amsterdam en De Balie.

‘Iedereen lijkt het een beetje te zijn vergeten, maar hij is begonnen als regisseur. Hij had iets te mel-
den, iets zinnigs, iets artistieks.’ (Parool) 

 ‘Het gaat ons er om de herinnering levend te houden.’ (Parool) 

 ‘Insteek van het programma is dat we met frisse blik kijken naar de kwaliteiten van Theo van Gogh 
als filmmaker. ‘ (Parool) 

‘Iedereen herinnert zich zijn dood, maar niemand weet meer wie Theo van Gogh echt was.’
(Volkskrant)

Het laatste beeld

Interview
, 2003
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In samenwerking met het Uitvaartmuseum Tot Zover organiseert EYE een bijzonder filmprogramma 
over de grens tussen leven en dood. Middels diverse films, een online expositie, performances en 
debatten daagden de samenstellers van EYE en Tot Zover de bezoeker uit tot reflectie en de 
bewustwording van de betrekkelijkheid van het leven

2.2. Premières en prolongaties

EYE presenteerde de beste arthousefilms uit binnen- en buitenland, in veel gevallen omlijst door 
cinematheek-titels, waarmee het werk van de maker in een context is geplaatst. Nederlandse films 
zijn in de meeste gevallen vertoond met Engelse ondertitels, om op deze manier ook expats en 
toeristen kennis te kunnen laten maken met de nieuwste Nederlandse producties. 

Bijzondere vermeldingen zijn op zijn plaats voor Die andere Heimat, de grandioze finale van de 
Heimat-serie van Edgar Reitz. De film beleefde in aanwezigheid van de regisseur in EYE zijn 
Nederlandse première. Regisseur Richard Linklater en hoofdrolspeelster Patricia Arquette (winnaar 
van de Oscar voor Beste Vrouwelijke Bijrol) waren aanwezig bij de Nederlandse première van 
Boyhood in EYE.

Naast recente arthousefilms, is er ook veel aandacht binnen onze programmering voor 
re-releases van een aantal grote, geliefde klassiekers. In 2014 vertoonden wij onder andere 
Breakfast at Tiffany’s, Dr Zhivago, Il Conformista, Een vlucht regenwulpen en Gone with the Wind. 
Het betreft hier nieuwe (eigen) restauraties of digitaliseringen van deze bekende films. De films 
zijn niet alleen in EYE vertoond, maar ook door ons in het land uitgebracht. Opmerkelijk is dat een 
jong(er) publiek deze films ook aanspreekt.

Mede dankzij de digitalisering van de filmtheaters is er vandaag de dag meer mogelijk op het gebied 
van alternatieve content. In EYE waren, exclusief in Amsterdam, live streams van opera’s en ballet-
voorstellingen van het Royal Opera House, vanuit Covent Garden te zien. Met deze voorstellingen 
bedient EYE een nieuw publiek. In samenwerking met Jac. Goderie en het Royal Opera House.

Veel aandacht ook voor jeugd- en familiefilms in 2014. Opmerkelijk is en blijft dat de meer 
commerciële producties voor de jeugd bij EYE minder publiek trekken dan de meer kunstzinnige en 
klassieke jeugdfilms. Deze categorie voert dan ook de boventoon binnen onze programmering. 
Premières van nieuwe jeugdfilms worden zoveel mogelijk omlijst met een eigen cinematheek-
programma. Zo werd ter ere van de release van Wiplala en het 25-jarig bestaan van het film- en 
tv-productiehuis BosBros. een uitgebreid programma van Annie M.G. Schmidt-verfilmingen gepre-
senteerd.

2.3. Festivals en museale evenementen / programma’s

Een belangrijk onderdeel van de filmprogrammering van EYE bestaat uit de samenwerking met een 
aantal filmfestivals. Met hun programmering bieden zij een interessante aanvulling op de program-
mering van EYE. In samenwerking met de meeste festivals zijn ook speciale programma’s ontwik-
keld, waarbij veel gebruik is gemaakt van de collectie van EYE. 
In 2014 was EYE de thuisbasis, of fungeerde het als belangrijke (satelliet)locatie voor: 
Beeld voor Beeld, het Fantastisch Kinderfilm Festival, Cinedans, Imagine, Keep an Eye Film  
Festival (NFA), het Boeddhistisch Film Festival, KLIK! en IDFA. 
In samenwerking met het IFFR organiseerde EYE De Dag van de dwarse film, waarop de meeste 
omstreden films van het IFFR vertoond zijn.

Bij alle tentoonstellingen is traditiegetrouw een omlijstend filmprogramma in de zalen gepresen-
teerd. Daarnaast waren er meer museale evenementen en programma’s in 2014.  
Een aantal voorbeelden.
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EYE on ART 
Onder de noemer EYE on ART presenteert EYE vanaf september 2014 wekelijks, op de dinsdag-
avond, een programma waarin de raakvlakken tussen beeldende kunst, bewegend beeld en overige 
kunstvormen voor het voetlicht geplaatst worden. Bekende kunstenaars, zoals Marlene Dumas, 
cureren filmprogramma’s met films die hun inspireerden voor hun eigen werk. Daarnaast zijn er 
diverse Artists Talks, waarbij kunstenaars uitleg geven over hun eigen werk. Ook de populaire E*-
Cinema-reeks van EYE maakt onderdeel uit van EYE on Art. Het vermelden waard zijn de avonden 
waarop studenten van kunstacademies werk en experimenten presenteren, waarvoor ze vrijelijk en 
rijkelijk hebben kunnen putten uit de collectie van EYE. Deze avonden fungeren als talent lab, waar 
jonge kunstenaars hun ideeën en werk kunnen presenteren aan een geïnteresseerd publiek.

Met EYE on Art bestendigt EYE, naast de tentoonstellingen, haar museale positie/uitstraling ook 
binnen de filmprogrammering. In samenwerking met onder andere Stedelijk Museum Amsterdam, 
Foam, Amsterdam Art Weekend, De Appel, Unseen, HKU en de Academie voor Kunst en 
Vormgeving St. Joost.

Matthew Barney’s RIVER OF FUNDAMENT
In samenwerking met het Holland Festival werd in juni 2014 het nieuwste (meester)werk van 
Matthew Barney gepresenteerd, een radicale interpretatie van Norman Mailers roman Ancient 
Evenings. Samen met zijn vaste componist Jonathan Bepler maakte de Amerikaanse kunstenaar en 
visionair de epische film River of Fundament. 

Met een combinatie van verhalende cinema, beeldhouwkunst en opera reconstrueert de film 
Mailers van seks doortrokken verhaal over de Egyptische goden en de zeven fasen van sterven, dit 
in samenhang met de opkomst en de ondergang van de Amerikaanse auto-industrie. Naast deze 
ruim 6 uur durende voorstelling organiseerde EYE een bescheiden randprogramma met eerder werk 
van Barney en makers die door hem zijn geïnspireerd. 

R
iver of Fundam

ent, 2014
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MuseumN8: EYE SEE THE LIGHT & Nachtsokkels
De tentoonstelling van Anthony McCall vormde de inspiratie voor het programma van EYE tijdens 
de MuseumN8. Meer dan 5.000 (jonge) mensen dompelden zich onder in een bijzonder gevari-
eerd programma met licht als centraal thema. Van de betoverende lichtpresentaties van McCall tot 
lichttherapie en discolichten op muziek van DJ Joost van Bellen. De avond begon al goed met de 
toekenning van de Gouden Nachtsokkel aan het programmavoorstel van EYE Silent Films, Loud 
Music!. Met dit nieuwe programma koppelt EYE hedendaagse muziek aan oude (stille) films uit de 
collectie, om ze op deze manier nieuw leven in te blazen. Binnen verschillende hedendaagse sub-
genres van de popmuziek maken muzikanten nieuwe soundtracks bij enkele van de oudste filmbeel-
den die wereldwijd beschikbaar zijn. De muzikanten komen uit de subtop van de Nederlandse 
populaire muziek en hebben een verbintenis met jongerensubculturen, zoals (underground) dance, 
hip hop/RnB en (garage)rock. De jury voor de Gouden Nachtsokkel wordt gevormd door alle 
mensen die een kaartje hadden gekocht voor de MuseumN8, waarmee eens te meer blijkt dat dit 
programma de jongere doelgroep aanspreekt.

Cinema (R)evolutie 
Begin 2014 honoreerde de BankGiro Loterij de speciale projectaanvraag van EYE voor het project 
Cinema (R)evolutie. Een belangrijk onderdeel is de nieuwe permanente museale opstelling in het 
Panorama over de (technische) ontwikkeling van film, met veel topstukken uit onze eigen collectie. 
Begin december opende deze volledige nieuw vormgegeven benedenverdieping van EYE. In 2015 
zullen in diverse andere ruimten van het gebouw meer topstukken uit onze collectie een plek krijgen, 
waarmee EYE de museale uitstraling en de presentatie van de collectie ook buiten de tentoonstel-
lingsruimte en de filmzalen vergroot. 

‘Het Panorama vormt een onderdeel van het project Cinema (R)evolutie waarbij het verhaal van de 
ontwikkeling van de cinema centraal staat.’ (RODI) 

 ‘De werking van de apparaten wordt uitgelegd in heldere animatiefilms.’ (RODI)
Jean D

esm
ets droonfabriek

P
anoram

a, 2014
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Tentoonstellingen
In het eerste kwartaal van 2014 stond in EYE de tentoonstelling over en met het werk van de 
Gebroeders Quay die in december 2013 is gestart. Deze tentoonstelling heeft niet alleen zeer goede 
recensies opgeleverd, maar wist ook een zeer enthousiast publiek op de been te brengen.  
De tentoonstelling trok ruim 24.500 bezoekers, slechts een weinig minder dan de grote Fellini-ten-
toonstelling, die een aantal maanden eerder tot ruim 27.000 bezoekers reikte.  
Link: https://www.eyefilm.nl/exposities/the-quay-brothers%E2%80%99-universum
 
Nieuwe tentoonstellingen die in 2014 openden, zijn de tentoonstelling Cinema Remake in het voor-
jaar, David Cronenberg in de zomer en Anthony McCall in het najaar. In december ten slotte opende 
onze grote Jean Desmet-tentoonstelling. 

Cinema Remake
Cinema Remake is een internationale groepstentoonstelling, gemaakt rondom het begrip van de 
‘remake’. Een begrip dat wijd en zijd bekend is in de filmwereld, waarin het ‘hermaken’ van reeds 
bestaande films veelvuldig wordt toegepast. Meestal vanuit het idee dat daarmee meer commercieel 
succes is te verwachten. 
Cinema Remake laat zien dat het ook anders kan. EYE heeft een achttal kunstenaars/ filmmakers 
geselecteerd die teruggrijpen op bestaande, veelal iconische films, om vandaaruit nieuwe, 
betekenisvolle werken te maken. Werken die weliswaar hun uitgangspunt hebben in bestaande 
films, maar er ieder voor zich op een zeer eigen wijze ‘mee aan de haal gaan’. 

De geselecteerde kunstenaars zijn Cory Arcangel uit de VS, Slater Bradley & Ed Lachman, even-
eens uit de VS, die een film van onze nationale filmregisseur George Sluizer als uitgangspunt 
hebben genomen, Chris Chong Chan Fui & Yasuhiro Morinaga uit Singapore en Japan, Gregory 
Crewdson, een fotograaf/kunstenaar uit de VS, David Maljkovic uit Kroatië, Nicolas Provost uit 
België, Ana Torfs eveneens uit België en tenslotte Clemens von Wedemeyer, een jonge kunstenaar 
uit Berlijn. https://www.eyefilm.nl/node/142056

‘Daarmee zet EYE voort waaraan het sinds de opening is begonnen: afgewisseld met exposities 
over grote regisseurs wordt er in de tentoonstellingsruimte gezocht naar de uiterste randen van de 
film.’ (Volkskrant)

 ‘Elk detail is uitgedacht op Crewdsons foto’s, het lijken wel filmstills. Aan de kijker de taak in te vul-
len waar dit naartoe gaat.’ (FD Persoonlijk)

 ‘De tentoonstelling is een kritische verkenning van cinematografische technieken en de taal van de 
Westerse film.’ (Metropolis M)
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David Cronenberg
De zomertentoonstelling David Cronenberg: The Exhibition is een samenwerkingsproject met het 
Toronto International Film Festival (TIFF) in Canada. De tentoonstelling is door EYE als eerste in 
Europa getoond en is gebaseerd op de bijzondere en veelal bizarre special effects -objecten die 
Cronenberg in zijn films gebruikt. Een tentoonstelling die voor het eerst in de korte geschiedenis van 
EYE meer object gericht was en de special effects in volle glorie presenteerde. 
https://www.eyefilm.nl/exposities/david-cronenberg-%E2%80%93-the-exhibition

‘Fans van de horrormeester kunnen in EYE hun hart ophalen aan bizarre rekwisieten en een huive-
ringswekkend retrospectief.’
(De Nieuwe Revu)

 ‘Een grote expositie vol filmfragmenten, rekwisieten en conceptkunst volgt zijn ontwikkeling van 
horrormaestro tot filmauteur.’ (NRC Handelsblad)

‘Het is een perverse Wunderkamer. Het Rariteitenkabinet van een geschifte wetenschapper.’ - ‘Wie 
in Eye door die halfduistere verzameling curiositeiten loopt ziet daardoor langzaam de grens tussen 
film en werkelijkheid vervagen.’  (NRC Handelsblad)

Anthony McCall 
Anthony McCall. Solid Light Films and Other Works 1971 – 2014 is een zeer speciale tentoonstelling 
die aan de hand van het oeuvre van McCall de grenzen verkent van het medium film - een tentoon-
stelling die voor 80%  uit puur licht bestaat. McCall maakt al sinds de jaren zeventig van de vorige 
eeuw sculpturale filminstallaties, bewegende lichtsculpturen, die voortdurend van vorm veranderen 
en niet onder te brengen zijn in afgebakende categorieën als ‘sculptuur’ of ‘film’ binnen de kunstge-
schiedenis. Zijn baanbrekende werk is dan ook opgenomen in de collecties van belangrijke musea 
als het MoMA in New York en het Centre Pompidou in Parijs.
https://www.eyefilm.nl/exposities/anthony-mccall-solid-light-films-and-other-works-1971-2014-0

‘Een sprookjesachtige sculptuur-expositie zonder echte objecten.’ (Volkskrant)

 ‘EYE zoekt het grensvlak tussen film en beeldende kunst op.’ (Metropolis M)

 ‘Een adembenemende ervaring: de strakke, geprojecteerde lijnen tranformeerden tot bewegende 
‘kamers’ van mist en licht waar je in en uit kon stappen.’ (Metropolis M)

 ‘Ik ben zelden zo onder de indruk geweest van kunst.’ (The Creators Project)
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Jean Desmet
Jean Desmets Droomfabriek. De avontuurlijke jaren van de film (1907 – 1916) is een tentoonstelling 
volledig gebaseerd op onze unieke Desmet-collectie, die in de prestigieuze UNESCO’S List of World 
Heritage is opgenomen. 
Met meer dan 1100 vroege, veelal unieke, stille films uit de hele wereld, tientallen bijzondere 
affiches, en vele meters archief is de Desmet-collectie in historische zin ook een van de meest 
volledige en omvangrijke collecties ter wereld op het gebied van de vroege film. De tentoonstelling 
laat in een bijzondere opstelling de rijkdom en reikwijdte van de experimentele beginjaren van de 
film zien.

2.4. Publieksbereik

Qua bezoekersaantallen voor de tentoonstellingen ging het in 2014 minder goed dan in de 
explosieve openingsjaren van EYE, maar de aantallen liggen nog altijd boven de oorspronkelijke 
prognoses. Voor avant-garde en op beeldende kunst gerichte filmauteurs daarentegen is een sub-
stantieel en nog steeds groeiend publiek te vinden. Tentoonstellingen als die van Anthony McCall, 
een pionier op het gebied van avant-garde filmkunst, trekken een groter publiek dan verwacht.  
Hetzelfde geldt voor onze tentoonstellingen over de Gebroeders Quay en Oskar Fischinger.

2.5. Distributie in Nederland

Korte Film Poule
Op 25 september 2014 lanceerde EYE een nieuw, uniek distributie-initiatief: de Korte Film Poule 
(KFP). Vanwege de digitaliseringsslag in de filmtheaters dreigen met name korte films op 
verouderde filmformaten voor altijd op de plank te belanden. Om dit te voorkomen heeft EYE  
ca. 250 korte films overgezet van analoog naar het digitale vertoningsformaat DCP, die door filmthe-
aters eenvoudig te boeken zijn.  Deze films komen uit de voormalige Filmbank-collectie, dan wel zijn 
geselecteerd uit het programma Kort! (in samenwerking met de NTR) en/of zijn afkomstig van een 
groot aantal onafhankelijke producenten. Ook wordt de poule jaarlijks verrijkt met onder andere een 
selectie van nieuwe Nederlandse afstudeerfilms en uiteraard de nieuwe oogst van Kort! 
De KFP stelt aan de filmtheaters tevens verzamelprogramma’s beschikbaar rond een bepaald 
thema, een filmmaker en/of ten behoeve van een speciale gelegenheid. 

Jean D
esm

ets droom
fabriek, 2014

A
nthony M

cC
all, 2014



16Jaarverslag 2014

Daarnaast komen er jaarlijks ook tijdelijke compilatieprogramma’s beschikbaar van diverse 
Nederlandse festivals, zoals het Nederlands Film Festival (NFF), Holland Animation Film Festival 
(HAFF) en het International Film Festival Rotterdam (IFFR). 
Alle filmtheaters en bioscopen kunnen middels een abonnementsvorm deelnemen aan de Korte 
Film Poule en op die manier onbeperkt korte films inzetten in hun programmering: 
als voorfilm, als speciaal programma of als festival. Inmiddels maken ruim 20 filmtheaters gebruik 
van de Korte Film Poule. Bij de Korte Film Poule zijn ook educatie-pakketten gemaakt: compilatie-
programma’s met gratis lesmateriaal over thema’s die aansluiten bij het onderwijs en de 
belevingswereld van jongeren.

Klassiekers
In 2014 heeft EYE als distributeur de volgende klassiekers in digitale kopieën opnieuw in de zalen 
gebracht: Breakfast at Tiffany’s, Il Conformista, Sunset Blvd. en Gone with the Wind. Vooral de 
laatste is een doorslaand succes geweest met meer dan 10.000 bezoekers binnen twee maanden 
tijd. Behalve deze klassiekers zijn in het kader van het zomerretrospectief rond Alfred Hitchcock 
een vijftal Hitchcock-titels landelijk aangeboden. In het kader van het zomerprogramma Previously 
Unreleased zijn voorts een viertal niet aan Nederland verkochte recente artistieke films voor de 
collectie geacquireerd. Een aantal van deze titels maakte naast vertoning in eigen huis een 
beperkte rondgang langs filmtheaters in het land. Shirley, Visions of Reality, een film van Gustav 
Deutsch, geïnspireerd door de schilderijen van Edward Hopper is landelijk uitgebracht. Deze film 
heeft 11.000 bezoekers getrokken, waarvan liefst 5.000 in EYE.
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3. Educatie
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Hoofdstuk 3. Educatie 

EYE Educatie stimuleert mensen om zich te ontwikkelen en kritisch, bewust en actief met film om 
te gaan. EYE Educatie is de spin in het web die filmeducatie-activiteiten en instellingen verbindt om 
zoveel mogelijk mensen bij film te betrekken, waarbij EYE heden, verleden en toekomst van film aan 
elkaar koppelt.
Innovatie, duurzaamheid, samenwerking en partnerships, de internationale rol en presentatie van de 
eigen collectie vormden in 2014 voor Educatie de belangrijkste aandachtspunten. 
 
Innovatie
Het voortdurend innoveren en aanpassen aan de veranderende vraag van de markt blijft een van 
de belangrijkste punten in het beleid van de afdeling Educatie. Vooral op technisch gebied gaan de 
ontwikkelingen razend snel. Nieuwe generaties groeien ermee op en zijn ‘natives’. Veel kunstenaars 
grijpen nieuwe technieken aan om dingen uit te proberen, om te ontdekken en om hun publiek te 
verrassen, bewegen en te raken. Deze beweging levert tegelijkertijd weer nieuwe inzichten op met 
betrekking tot de inrichting van onderwijs en museumeducatie. 

Met onze innovatieve projecten als de EYEwalk, de online MovieZone-series en EXPOSED hebben 
we inmiddels in binnen- en buitenland al veel succes geboekt. Het bereik onder de respectievelijke 
doelgroepen is groot en de projecten zijn gehonoreerd met diverse prijzen. 
 
Duurzaamheid
EYE ontwikkelt projecten met duurzaamheid als leidraad. Duurzaam in de zin van: doorlooptijd 
(veroudert het niet te snel, kan het relatief makkelijk worden aangepast aan de actualiteit?) en 
multi-inzetbaarheid (kan het aanbod zowel binnen- als buitenschools worden aangeboden met 
minimale aanpassingen? Kan het met minimale aanpassingen voor meerdere doelgroepen geschikt 
en interessant zijn?).
Zo wordt een succesvol college bij de MuseumJeugdUniversiteit op een ander moment aangeboden 
als een schoolworkshop, of een schoolworkshop wordt ‘versimpeld’ en aangeboden als leuk 
familie-uitje in de schoolvakanties.   

Samenwerking en partnerships in Nederland
Door samenwerking aan te gaan met organisaties die zich bezighouden met filmeducatie probeert 
EYE dubbelingen te voorkomen, filmeducatie-activiteiten op elkaar te laten aansluiten (waardoor er 
geen lacunes in het aanbod ontstaan) en filmeducatie in brede zin te promoten (het structureel een 
plek te geven in het culturele aanbod). 
Dit doet EYE Educatie onder andere via het coördineren van de volgende twee netwerken.

Netwerk Filmeducatie
Het Netwerk Filmeducatie bestaat uit instellingen uit de film- en audiovisuele mediasector met een 
educatief beleid en dito activiteiten, aangevuld met toehoorders, die met hun landelijke instelling 
belang hechten aan educatie, of een podium zijn voor educatie dan wel educatie stimuleren. 

Amsterdam’s Filmmenu
Filminstellingen uit Amsterdam presenteren het Amsterdams Filmmenu, met speciale actiekortingen 
en voor elk wat wils op het gebied van filmeducatie. De speciaal hiervoor door de leden aangestelde 
en gezamenlijk bekostigde onderwijsadviseur gaat bij scholen langs om hen kennis te laten maken 
met de mogelijkheden van filmeducatie. 
Samen met hen bekijkt zij welk aanbod het beste in het curriculum van de betreffende school past; 
hetgeen op den duur tot meer afname van filmeducatieve programma’s op Amsterdamse scholen 
moet leiden. Zeker gezien de concurrentie met bijvoorbeeld (de gratis) muziekeducatie in 
Amsterdam, is het niet eenvoudig om filmeducatie bij Amsterdamse scholen af te zetten.
Samenwerking vindt ook plaats via het lidmaatschap van andere netwerken (zoals Overleg Amster-
damse Musea, Community Filmvakdocenten, Mediawijzer.net) en/of expertisegroepen (MOCCA, 
Matchingsgroep Cultuureducatie met kwaliteit).
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Samenwerking met internationale partners
EYE denkt op internationaal niveau mee over strategieën om onder andere een nieuw publiek en 
jong publiek (beter) te bereiken; of om de voordelen en problemen rondom digitalisering en film 
literacy in het curriculum in breder verband te bespreken.  EYE is lid van diverse Europese 
netwerken, zoals ECFA en ACE.

EYE is regelmatig aanwezig op internationale symposia voor het delen van kennis (delen van good 
practices, zoals EYEwalk, MovieZone, EXPOSED, Film Jewels). 
Tevens maakt EYE zich hard voor het internationaal uitzetten van innovatieve concepten (de 
MovieZone-serie draait bv. nu ook in Frankrijk) en het toegankelijk maken van collecties (via het 
 Europese samenwerkingsproject ABCinema).  EYE is ten slotte ook betrokken bij het uitrollen van 
het Europese project Wrap!, waarbij de educatieve distributie van Europese kinderfilm centraal 
staat. 

Presentatie van de eigen collectie
De collectiematerialen spelen altijd een rol bij educatie, ook in de educatieprogramma’s met een 
actueel thema. Voorbeeld: in de workshop Stunts laat een collectiespecialist van EYE een paar 
korte films zien uit verschillende tijden en vertelt over trucs, specials effects, stuntmannen 
en -vrouwen door de jaren heen. 

Daarna wordt het stokje overgenomen door een stuntman uit de praktijk, die samen met de 
deelnemers een paar (simpele) stunts oefent en uitvoert.

Via educatieprojecten delen we onze collectie met een divers publiek. We koppelen het, daar waar 
mogelijk, ook aan projecten van partnerinstellingen. Bijvoorbeeld tijdens de schoolvoorstellingen 
van IDFA in EYE. Binnen het thema van het IDFA-filmprogramma krijgen leerlingen een korte film 
uit de collectie van EYE te zien. De filmvertoning wordt begeleid door een filmprofessional die met 
de leerlingen de films bespreekt. Door een film uit de eigen collectie toe te voegen, plaatst het de 
artistieke inhoud (en/of de technische kant van het filmmaken) in historisch perspectief. Het biedt 
daarmee een verdiepende, verbredende context.
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4. EYE International
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Hoofdstuk 4. 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 deskundigheidsbevor-
dering. 

In de uitvoering van het beleid staan internationale festivals (met daaraan gekoppeld internationale 
filmmarkten) centraal. Zo is het afgelopen jaar weer veel aandacht uitgegaan naar het internationaal 
Film Festival Rotterdam (januari), de Berlinale (februari), Cannes (mei), het animatiefilmfestival van 
Annecy (juni), het kinder/jeugd filmfestival Cinekid (oktober) en het International Documentary Film-
festival Amsterdam (december). Daarnaast nodigt EYE door het jaar heen talrijke programmeurs, 
sales agents en dergelijke uit naar Nederland om kennis te komen met Nederlandse films en de 
Nederlandse filmindustrie.
Ten slotte verleent EYE International de Nederlandse medewerking aan vele inzendingen naar di-
verse festivals (waaronder ook de Nederlandse inzending naar de Oscar) en aan diverse 
Nederlandse manifestaties in het buitend.

4.1. Internationale Festivals

International Film Festival Rotterdam (IFFR)
Het IFFR heeft dit jaar opnieuw ruim aandacht besteed aan de Nederlandse film, met twee films in 
de Tiger-competitie: de speelfilm Afscheid van de maan en de documentaire Happily Ever After. 
Voor de Tiger Shorts-competitie was de korte film Inferno geselecteerd. Naast deze titels is nog een 
flink aantal andere Nederlandse films in het hoofdprogramma vertoond. 
Een aantal geselecteerde films hebben zich in Rotterdam weten te verzekeren van een mooie 
festivalcarrière en/of zijn ondergebracht bij internationale sales agents. 
In totaal draaiden er 55 Nederlandse (co)producties op het IFFR. 
Producenten van Nederlandse films in het hoofdprogramma van Rotterdam, zijn door EYE 
International ondersteund met een financiële bijdrage voor publiciteitsmaterialen en/of Engels on-
dertitelde screeners. EYE International is een sponsor van de CineMart Industry party.

Internationale Film Festspiele Berlin (Berlinale)
Nederland was ook in 2014 weer goed vertegenwoordigd op de Berlinale met negen films en vijf 
Nederlands minoritaire coproducties. Binnen de Hoofdcompetitie is de Argentijns/Nederlandse 
coproductie The Third Side of the River vertoond.
Ter illustratie van de internationale kwaliteit en urgentie van de Nederlandse jeugd- en familiefilm 
zijn voor het competitieve jeugdfilmprogramma Generation de volgende speelfilms geselecteerd: 
Above Us All, Supernova, Midden in de winternacht, Finn, de korte film Cowboys janken ook en de 
minoritaire coproducties The Blue Wave en Violet. In de Korte Film-competitie draaide Marc Jacobs.
De Panorama-sectie bevatte de documentaire Last Hijack en de Belgisch-Nederlandse coproductie 
Blind. Binnen het Forum-programma ten slotte zijn de speelfilms 40 Days of Silence, de korte film 
Inferno en de minoritair gecoproduceerde documentaire N-The Madness of Reason gepresenteerd.

EYE International heeft dit jaar opnieuw twee Nederlandse sales agents uitgenodigd om gebruik te 
maken van de stand op de coproductiemarkt in Berlijn. 
Ook voor deze, in de verkoop van Nederlandse commerciële films, gespecialiseerde bedrijven was 
het een succesvolle markt, met verkopen van de jeugdfilm Mees Kees op kamp en de Toscaanse 
bruiloft.

Samen met het Filmfonds, de producenten vereniging Filmproducenten Nederland (FPN),  
de Nederlandse Ambassade Berlijn en postproductiebedrijf Haghefilm Digitaal organiseerde EYE 
International een cocktail voor 400 gasten.
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De acteur Marwan Kenzari (bekend o.a. van de speelfilms Rabat en Wolf) was de Nederlandse deel-
nemer aan het Shooting Star-programma van European Film Promotion. 

EYE International ondersteunde de producenten van de Nederlandse films in het Berlinale-program-
ma met financiële bijdragen voor marktscreenings, Engels ondertitelde DCP’s, publiciteitsmateriaal 
en reis-en verblijfskosten voor regie en hoofdrolspelers.

Filmfestival van Cannes 
Nederland was dit jaar met een minoritaire coproductie vertegenwoordigd in de Franse filmhoofd-
stad: de documentaire Maidan, die als onderdeel van de Officiële Competitie is vertoond.
Daarnaast was er veel - vooral nationale - belangstelling voor de nieuwe economische stimulerings-
maatregel voor de Nederlandse film: de cash rebate en daarmee samenhangend de introductie van 
de Nederlandse filmcommissioner. 
Verder zijn op het Nederlandse paviljoen presentaties gehouden door de vertegenwoordigers van 
Green Filmmaking. 

Ter voorbereiding op de grote internationale filmfestivals van Cannes en Berlijn organiseert EYE 
International, net als vorig jaar, informatiebijeenkomsten voor met name producenten. 

Annecy
Annecy host het belangrijkste animatiefilmfestival ter wereld en selecteerde Nederlandse animatie-
films in diverse competities en parallelprogramma’s. Bijvoorbeeld voor de internationale speelfilm-
competitie The Last Hijack van Tommy Pallotta & Femke Wolting. Gracht van Joost de Jong, Nick 
Groeneveld, Michael Koning & Jeroen Hoolmans is daarnaast vertoond in de Studentencompetitie. 
Ten slotte zijn ook The Visitor van George Dechev en The Disney of Duivendrecht van Berenike 
Rozgonyi geselecteerd voor Annecy.

W
olf, 2014
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Cinekid & IDFA 
EYE International ondersteunt het kinderfilmfestival Cinekid onder andere met het uitnodigen van 
belangrijke internationale gasten, zoals internationale sales agents, distributeurs, programmeurs en 
internationale pers. 
Tijdens IDFA heeft EYE International ook dit jaar weer voor professionals een Meet The Dutch 
Documentary Industry Lunch georganiseerd, en was tevens sponsor van twee lunches en de happy 
hours tijdens Docs For Sale, het industry gedeelte van het festival. 

EYE International ondersteunt de Nederlandse producenten door geselecteerde films voor de IDFA 
Feature Length Competition en Dutch Competition, een financiële bijdrage te verstrekken ten be-
hoeve van het maken van een Engels ondertitelde DCP, publiciteitsmateriaal en/of het maken van 
Engelse ondertitels.

Buitenlandse gasten 
EYE International nodigt ieder jaar directeuren/programmeurs uit van de belangrijkste internationale 
filmfestivals om de jaaroogst in Amsterdam te selecteren. Dit jaar resulteerde dat in de selectie van 
Tussen 10 en 12 voor Venice Days (het parallelprogramma van het International Filmfestival van Ve-
netië) en van de films Atlantic, De infiltrant en Brozer voor TIFF/Toronto. Tevens waren ook nog de 
jeugdfilm Oorlogsgeheimen, de documentaire Episode of the Sea en de korte films De laatste dagen 
van de zomer en A Single Life geselecteerd voor Toronto (TIFF).

Shorts 
De korte (animatie)film was eveneens succesvol in diverse belangrijke competities van de festivals 
van Clermont Ferrand en Annecy. Zo selecteerden zij I Love Hooligans van Jan-Dirk Bouw voor de 
Internationale Competitie. Chauffeur van Guido van Driel is vertoond in het Panorama Programme - 
Ways Of Escape. 
Op de belangrijke markt is EYE International vertegenwoordigd met een stand, in samenwerking met 
SND Films en het Nederlandse kortefilmfestival Go Short.

Oscars
EYE International organiseert sinds jaar en dag de Nederlandse selectie en inzending van de speel-
film voor de Oscar in de categorie Best Foreign Language Film. Een commissie bestaande uit verte-
genwoordigers van diverse beroeps- en brancheverenigingen en enkele experts uit het veld, kiest de 
in te sturen speelfilm. 
Lucia de B. (geregisseerd door Paula van der Oest, geproduceerd door Rinkel Film) is door de se-
lectiecommissie verkozen tot de Nederlandse inzending en door EYE International ingestuurd naar 
de Academy of Motion Picture Arts & Sciences.
Ter ondersteuning van de inzending is een promotiecampagne gestart i.s.m. een publiciteitsexpert te 
Los Angeles. Lucia de B. haalde in december nog wel de shortlist van de Academy, maar in januari 
2015 is de film helaas niet genomineerd.

Jaarlijks wordt er ook een korte animatiefilm en een korte fictiefilm ingezonden naar de Oscars. EYE 
International verzorgt beide trajecten en organiseert tevens de kwalificatiescreenings in Los Ange-
les. De film A Single Life, geregisseerd en geproduceerd door Job, Joris & Marieke, is ingestuurd in 
de categorie Best Animated Short Film en werd in januari 2015 genomineerd voor de Oscar. 

In de categorie Best Live Action Short Film is 97%, geregisseerd door Ben Brand, en geproduceerd 
door Caviar, ingezonden naar de Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences (AMPAS). 

Lucia de B
., 2014
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4.2. Vertoningen wereldwijd 

Allereerst het goede nieuws: EYE International heeft in 2014 medewerking verleend aan 620 (494 in 
2013) internationale filmfestivals, waar in totaal 545 (520 in 2013) verschillende Nederlandse film-
producties zijn vertoond. 
Het aantal Nederlandse filmpresentaties (NL filmweken en NL filmfocussen) is in 2014 dramatisch 
gedaald naar 13 (41 in 2013); ook t.o.v. het langjarig gemiddelde van ca. 30 per jaar. 
In totaal zijn in 2014 tijdens de 13 filmpresentaties 153 (254 in 2013) verschillende Nederlandse film-
titels in alle categorieën vertoond.

De redenen voor de daling zijn divers. Het ontbreken van een actief Bilateraal jaar, zoals program-
ma’s in Turkije 2012 en Rusland 2013, is daar deels verantwoordelijk voor. Ook is de officiële slui-
ting van het NIAf op 1 november 2013 als oorzaak aan te wijzen, omdat zij voor de animatiefilm veel 
programma’s en retrospectieven organiseerden. De grootste oorzaak lijkt echter toch bij de filmfes-
tivals te liggen, met name omdat het aantal landenfocussen op de festivals is afgenomen, een trend 
die zich in 2015 lijkt voort te zetten. 
Ook de economische crisis heeft de afgelopen periode zeker zijn weerslag gehad op de festival-
wereld. Voor de grotendeels van sponsorgeld afhankelijke filmfestivals lijken de kredietcrisis in 
2008/2009 en de daarop volgende economische crisis van 2012 hun uitwerking niet te missen voor 
de edities van daaropvolgende jaren. Uitstel, afstel en versobering van de programmering is in veel 
gevallen het gevolg. 

Ook worden er steeds meer Nederlandse films verkocht door internationale sales agents. Voor de 
filmmakers is het heel positief dat een internationale agent een economische waarde toekent aan 
een filmproductie. Maar de andere kant werkt dit minder gunstig uit op de deelname van Neder-
landse films op internationale filmfestivals. Sales agenten vragen namelijk screening fees voor de 
vertoning van de films die zij in hun catalogus hebben. Voor veel festivals zijn deze screening fees 
te hoog. Hierdoor zal menig festival kiezen voor films die niet vertegenwoordigd worden door een 
agent.

In totaal zijn er in het afgelopen jaar 645 (616 in 2013) verschillende filmtitels in het buitenland ver-
toond tijdens 679 (581 in 2013) verschillende filmpresentaties (internationale filmfestivals, filmmani-
festaties, NL filmweken en NL filmfocussen). 

Het aantal gewonnen prijzen is na de gigantische stijging van 2013 het afgelopen jaar op peil geble-
ven: 188 ten opzichte van 186 in 2013. Wederom een teken dat de kwalitatieve ontwikkeling van de 
Nederlandse film en de internationale erkenning daarvoor steeds meer een blijvend karakter krijgt. 

Lucia de B
., 2014
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4.3. NL-focusprogramma’s en NL-filmweken

Nederlandse Filmweek in Cuba
Voor de 5e maal is in oktober 2014 een Nederlandse Filmweek op Cuba georganiseerd. De Cinema-
teca de Cuba was wederom gastheer van het Nederlandse Filmprogramma dat ook al sinds jaar en 
dag een link heeft met de Filmacademie in Havana. Jean van de Velde, regisseur van de openings-
film Hoe duur was de suiker heeft er een workshop gegeven. Enkele andere titels waren Odysse 
d’Amour, Parradox, Wolf en Tula, the Revolt.

Nederlands filmprogramma in India
In december was een groot aantal Nederlandse films te zien in India. Zowel het Bengaluru Inter-
national Film Festival  (4 t/m 11 december), als het Chennai International Film Festival (18 t/m 25 
december) presenteerden een speciaal Nederlands filmprogramma, bestaande uit de romantische 
komedies Shocking Blue, Alles is liefde, Toscaanse bruiloft, Valentino en Smoorverliefd, en verder 
de speelfilms Het leven uit een dag en Deal,  aangevuld met de documentaire Sexy Money.
Eugenie Jansen geëerd met retrospectief in Caïro
Het Cairo International Women’s Film Festival organiseerde een retrospectief van Eugenie Jansen. 
Het Tribute to a Cineaste-programma van het festival was geheel gewijd aan deze Nederlandse film-
maakster. Een zestal titels uit Jansens prijswinnende oeuvre is daar vertoond. Waaronder Tussen-
land, Calimucho en Above Us All. 

Nederlands Documentaire Focus in Frankrijk 
In augustus waren 16 Nederlandse documentaires films te zien in Lussas. 
Het Lussas Documentary Film Festival - Etats Generaux du Film Documentaire organiseerde voor 
de tweede maal een landenprogramma over Nederland. In het speciale programma Doc Route: The 
Netherlands stonden de hedendaagse films en makers centraal, met titels als Boris Ryzhy,  
De regels van Matthijs en Ne Me Quitte Pas. 

Retrospectief Jos de Putter in Italië
Het Florence International Documentary Film Festival - Festival Dei Popoli eerde de Nederlandse 
documentairemaker Jos de Putter met een retrospectief van 15 films.

China - The Netherlands Online Film Festival
De tweede editie van het One Touch – The Netherlands Online Film Festival in China is georgani-
seerd door de Nederlandse Ambassade in samenwerking met EYE International. Via de videohos-
tingwebsite www.qq.com waren 26 speelfilm, documentaires, kinder- en korte films gratis toegan-
kelijk en voorzien van Chinese ondertitels. De site trok meer dan 2.829.000 bezoekers en daarvan 
bekeken ruim 1.965.000 Chinezen een Nederlandse film.
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5. Collecties
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Hoofdstuk 5. Collecties

In dit jaar zijn de voorbereidingen gestart voor de bouw van en verhuizing naar het nieuwe Collectie-
centrum in Amsterdam Noord. Verder kijken wij terug op -de eerste buiten de USA georganiseerde 
editie van- het Orphan Film Symposium eind maart, de grote aandacht voor films uit de 
EYE-collectie, in binnen- en buitenland, de ontdekking van de verloren gewaande Engelse film Love 
Life and Laughter (GB 1923, George Pearson) en de opening van de Parisienzaal in de FilmHallen.

5.1. Interne ontwikkelingen

Het Collectiecentrum komt eraan
Op 31 januari 2014 heeft projectontwikkelaar WAD een definitieve opleverdatum vastgesteld voor 
het nieuwe Collectiecentrum: 1 januari 2016. In de zomer van 2014 is de financiering van de 
ontwikkeling en bouw definitief rond gekomen, weliswaar met een klein tekort dat door de 
ontwikkelaar zelf als risico wordt gedragen. Op dat moment heeft EYE een definitieve go van de 
projectontwikkelaar gekregen. Dus nu, meer dan een decennium nadat het toenmalige Instituut 
Collectie Nederland constateerde dat een nieuwe depot voor de filmcollectie Nederland meer dan 
wenselijk was, is de bouw van start gegaan. Het nieuwe Collectiecentrum is meer dan alleen een 
nieuw depot. Het is ook een expertisecentrum waar volgens de laatste technologische ontwikkelin-
gen wordt gewerkt en – heel belangrijk – ook een toekomstige generatie van restauratoren, 
onderzoekers en curatoren wordt opgeleid.  
Op 12 november heeft Minister Bussemaker (samen met onze voorzitter van de Raad van Toezicht) 
in kermisachtige sfeer (in de geest van filmpionier Jean Desmet) de eerste paal voor het Collec-
tiecentrum geslagen. Of beter gezegd, op de Kop van Jut geslagen in aanwezigheid van ruim 200 
genodigden. 

Extra OCW-subsidie
EYE heeft eind 2014 van het ministerie van OCW een extra subsidie ontvangen om deels tegemoet 
te komen aan de knelpunten bij de inrichting van het Collectiecentrum die zijn ontstaan door de 
voortschrijdende technologische ontwikkelingen, die extra kosten veroorzaken voor de inrichting van 
de digitale infrastructuur.
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Nieuwe database
In mei is na gedegen voorbereiding en een intensieve try-outperiode het nieuwe collectie-informatie-
systeem Collection EYE (CE) in gebruik genomen. 

Wikipedians in Special Residence in EYE
Gedurende een periode van twee maanden kregen we dit najaar een Wikipedian in Residence, die 
de medewerkers voorlichting gaf over de mogelijkheden van Wikipedia voor verspreiding van cultuur 
en kennis, waarbij de onderlinge samenwerking tussen de bibliotheken en collecties wordt 
bevorderd. Het project werd uitgevoerd onder auspiciën van de Werkgroep Speciale 
Wetenschappelijke Bibliotheken (WSWB), een samenwerkingsverband van 25 Nederlandse 
bibliotheken: 
commons.wikimedia.org/wiki/Category:Media_from_EYE_Film_Institute_Netherlands
Ter illustratie: de Wikipedia page-views voor EYE bedroegen 20.000 per dag. Via deze tool zijn de 
meest recente gegevens in te zien: tools.wmflabs.org/glamtools/.

Onderzoek naar collectie Artwork
In de periode oktober tot en met december hebben medewerkers van de afdeling Filmgerelateerde 
Collecties onderzoek verricht naar de collectie Artwork van het Nederlands Instituut voor de 
Animatiefilm (NIAf). In 2012 is de rijkssubsidie voor NIAf gestopt en zijn de archieven en films 
ondergebracht bij EYE. Het onderzoek, in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam richtte 
zich vooral op de materialen, hun conditie en bewaaromstandigheden.

Orphan Film Symposium 
Eind maart heeft EYE in samenwerking met de New York University het Orphan Film Symposium 
georganiseerd, een biënnale voor liefhebbers van ‘verweesd’ filmmateriaal met 250 internationale 
gasten. Met ruim 50 presentaties gegeven door nationale en internationale archieven, studenten, 
curatoren en kunstenaars uit wel drie verschillende continenten, waaronder landen als Albanië, 
Argentinië, Colombia, Tsjechië, Duitsland, de Filippijnen, Polen, Rusland, Zwitserland en nog veel 
meer. Kunstenaars als Bill Morrison, Rebecca Baron en Frank Scheffer presenteerden nieuwe 
werken. Het recent door EYE ontdekte en reeds geconserveerde East is West (VS, 1922) heeft voor 
een volle zaal zijn wereldpremière beleefd.
Tijdens het Orphan Film Symposium zijn ook de eerste restauraties getoond van films uit een 
samenwerking met de National Film Preservation Foundation (NFPF) uit San Francisco, USA, die 
zich bezighoudt met repatriëring van Amerikaans erfgoed en 30 films uit het EYE archief heeft 
geselecteerd om te restaureren. De samenwerking haalde publicaties als de The Los Angeles Times 
en Film Comment. 

5.2. Internationale en nationale aandacht voor films uit de collectie van EYE

Grote vondst in collectie
Tijdens het Filmbal op 4 april heeft EYE het volgende kunnen aankondigen: bij inventarisatie van 
een recente schenking is de lang verloren gewaande unieke film: Love Life and Laughter (GB 1923, 
George Pearson), met in de hoofdrol Betty Balfour teruggevonden. De film stond hoog op de ‘most 
wanted’ lijst van het British Film Institute (BFI). Vanwege het unieke karakter is deze vondst voor 
even wereldnieuws (NOS Journaal en BBC) geweest. 

Internationale aandacht
Dit jaar is tijdens het filmfestival Cinema Ritrovato te Bologna (28 juni – 5 juli) het record aantal van 
28 films uit de EYE collectie geprogrammeerd (waarvan de helft uit de Desmet collectie).
De nieuwe digitale restauratie van de anti-oorlogsfilm Maudite Soit la Guerre (1914) is op 
29 juni op de grote piazza vertoond (van DCP). Deze restauratie is tot stand gekomen door een 
samenwerking met het Koninklijke Filmarchief van België en was op 26 oktober ook in EYE te zien.
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Op de 33e editie van het vermaarde internationale stille-filmfestival in Pordenone (4-11 oktober) 
zijn 17 films uit de EYE-collectie vertoond, waaronder The Last Edition (die ook in het 
Orphans-programma is vertoond), een Desmet-compilatie over auto’s (9 films) en films in het 
programmaonderdeel The Barrymores en Early Technicolor.

In Istanbul heeft EYE deelgenomen aan het eerste Silent Film Festival (9-12 oktober) in het Istanbul 
Modern Museum. Daar opende vanaf 25 september een tentoonstelling over 100 jaar 
‘filmliefhebberij’. Binnen dit programma was er een dag gewijd aan een seminar rondom de 
Ottomaanse film, en verder vertoningen van een compilatie van films uit de Desmet-collectie.

Op zaterdag 8 november heeft een kleine delegatie de bijzondere vertoning van de EYE-restauratie 
van J’accuse bijgewoond in Salle Pleyel te Parijs in het bijzijn van de Franse premier Valse. 
Sinds begin augustus zijn ook beelden uit de collectie van EYE te bewonderen in de Eiffeltoren.  
De eerste verdieping van dit landmark is gerenoveerd met onder andere een nieuwe spectaculaire 
glazen vloer. In een bescheiden tentoonstelling zijn historische filmbeelden te zien van de 
Eiffeltoren. EYE leverde hiervoor fragmenten uit de films Le mystère de la tour Eiffel en Etudes des 
mouvements à Paris.

Belangstelling in eigen land voor de EYE-collectie
Prinses Beatrix opende op 4 september het nieuwe tentoonstellingspaviljoen in Huis Doorn. 
In de tentoonstelling worden ook bewegende beelden gebruikt. De persoonlijke filmcollectie van 
keizer Wilhelm II, die deel uitmaakt van Huis Doorn, wordt al lange tijd geconserveerd, bewaard en 
toegankelijk gemaakt door EYE. De films variëren van officiële legerfilms tot verslagen van familie-
gelegenheden van zowel voor als na de Eerste Wereldoorlog. Tijdens zijn verblijf in Doorn tot aan 
zijn dood heeft de keizer zich hier regelmatig laten filmen. De tentoonstelling is aangevuld met deze 
films, als ook met films uit de Eerste Wereldoorlog die zich in de EYE-collectie bevinden. 
Op 30 augustus opende in Het Nieuwe Instituut te Rotterdam een tentoonstelling over Sicco 
Mansholt, waarin fragmenten uit de film Wieringermeer te zien waren. Dit ter gelegenheid van de 
locatievoorstelling van stichting Jan Vos over deze Nederlandse Europees Commissaris.
EYE werkte samen met Atelier van Lieshout in het project Happy Industry. Filmmaakster en 
choreografe Karin Post is bezig met een film, waarin ze gebruikmaakt van films over staal uit de 
collectie van EYE. De fragmenten komen uit Das Stahlwerk der Poldihutte wahrend des 
Weltkrieges, De staalindustrie en Staal industrieën.

Op 21 november is de documentaire van Rudolf van den Berg over Louis van Gasteren, Hamartia - 
Om en nabij van Gasteren, in première gegaan op het IDFA. De film bevat veel fragmenten uit films 
van Van Gasteren uit de collectie van EYE. 
Ter gelegenheid van de tentoonstelling Jean Desmets droomfabriek. De avontuurlijke jaren van de 
film (1907-1916) zijn er ook een aantal nieuwe dvd’s uitgebracht: Lyrisch nitraat, Sangue bleu (al in 
de zomer verschenen, nu ook in onze winkel) en een Marcel Perez/Robinet/selectie www.kickstarter.
com/projects/silentfilm/the-marcel-perez-collection-silent-film-dvd

EYE heeft eveneens meegewerkt aan de productie van een dubbel-dvd met films uit de Thanhouser-
studio (1909-1918), een dubbel-dvd met Desmet-bonussen, is 15 december verschenen. Op de ene 
dvd staan Thanhouser-films uit de Desmetcollectie; op de andere dvd staan nieuw geconserveerde 
Thanhouser-films uit de collectie van EYE. De dvd is tijdens de Desmet-tentoonstelling (13 decem-
ber – 12 april 2015) te koop in de EYE Shop.
Het prestigieuze dvd-bedrijf Criterion (New York) brengt een dvd/blu-ray uit met Godards Sauve qui 
peut la vie. Als bonusmateriaal is Jon Jost’s Godard 80 toegevoegd, die speciaal voor deze 
productie door EYE opnieuw gescand werd.
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5.3. Diverse activiteiten

Parisienzaal in de FilmHallen geopend
Nog meer Desmet-nieuws: vanaf eind oktober kunnen bioscoopbezoekers weer plaatsnemen in het 
bijzondere art deco-interieur van de Parisien-bioscoop van Jean Desmet uit 1924. Het interieur is 
ingebouwd in een van de negen zalen van de FilmHallen te Amsterdam. EYE verzorgt ook de pro-
grammering voor deze nieuwe zaal.

Home Movie Day/Unesco Werelderfgoeddag/Crowdfunding voltooid
Op 18 oktober vierde EYE de Home Movie Day in EYE en op 26 oktober is deelgenomen aan de 
Unesco Werelderfgoeddag. Op beide dagen is veel aandacht besteed aan de resultaten van het 
succesvol voltooide crowdfunding-project Breng Amsterdam in Beeld. Ook in het populaire 
tv-programma De Wereld Draait Door op 29 oktober waren fragmenten te zien van de door EYE 
gerestaureerde Amsterdam-films. Met behulp van een split-screen maakte het programma voor de 
kijker thuis de vergelijking tussen de situatie van toen met die van anno 2014, dewerelddraaitdoor.
vara.nl/media/323380.
Inmiddels is bekend dat deze restauraties zijn genomineerd voor de prestigieuze FOCAL 
International Awards 2015.

Het Amateurfilm Platform (AFP)
EYE gaat met de inbreng van amateurfilms, die op de afgelopen edities van de Home Movie Day 
(HMD) de Conserveringsprijs hebben gewonnen, deelnemen aan het Amateurfilm Platform. 
Het platform is een initiatief van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG). 
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6. Academische functie
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Hoofdstuk 6. Academische functie

De academische functie van EYE heeft in 2014 verder vorm gekregen door uitbouw van bestaande 
initiatieven (van de masteropleiding P&P aan de UvA), de installatie van Hoofdconservator 
Giovanna Fossati aan de UvA als hoogleraar Filmerfgoed en Digitale Filmcultuur, en de 
ontwikkeling van een restauratieatelier. Ook neemt EYE deel in diverse nationale en internationale 
onderzoeksprojecten en is vertegenwoordigd op (inter)nationale conferenties. Een gecomprimeerde 
lijst van (o.a. online) publicaties en een overzicht van optredens van medewerkers op dit terrein 
buiten EYE sluit het hoofdstuk af.

Masteropleiding Preservation and Presentation of the Moving Image (P&P)
Sinds 2003 is EYE als één van de oprichters betrokken bij de organisatie en invulling van de 
Engelstalige duale master Preservation and Presentation of the Moving Image aan de Universiteit 
van Amsterdam. EYE-medewerkers hebben in 2014 (gast)colleges gegeven aan een internationaal 
gezelschap van circa 15 P&P-studenten. 
Jaarlijks worden er 5 stageplaatsen aangeboden bij EYE, waardoor studenten de mogelijkheid 
krijgen om praktijkgerichte werkervaring op te doen bij verschillende afdelingen. In 2014 is er door 
twee studenten stage gelopen bij de departementen Filmconservering en Digital Access en 
Collectiebeheer. Ook hebben meerdere P&P-studenten vrijwilligerswerk verricht voor uiteenlopende 
projecten, onder meer op het gebied van data cleaning of inventarisatie.
Een en ander mede mogelijk gemaakt door financiële steun van het Gieskes Strijbis Fonds 

Leerstoel Filmerfgoed en Digitale Filmcultuur
Eind 2013 is de leerstoel Filmerfgoed en Digitale Filmcultuur in het leven geroepen bij de Faculteit 
der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Giovanna Fossati, 
Hoofdconservator van EYE, is aangetreden als hoogleraar en de leerstoel is medegefinancierd door 
EYE. De combinatie van hoofdconservator en hoogleraar is uitzonderlijk binnen de wereld van 
internationale archieven. De functie fungeert als een verbindingsschakel tussen de filmrestauratie-
praktijk van EYE en het wetenschappelijk onderzoek van de UvA en beoogt studenten en 
onderzoekers beter de weg naar het archief te leren vinden. 
In 2014 was Giovanna Fossati naast scriptiebegeleider ook copromotor van Sonia Campanini, die in 
april 2014 promoveerde met het proefschrift Film Sound in Preservation and Presentation, en 
promotor van Nil Baskar met zijn onderzoek Between Destruction and Preservation: The Economics 
of Cinematographic Memory in the Digital Age. 

Atelier 2
In 2014 was EYE inhoudelijk betrokken bij de opzet en ontwikkeling van een uniek opleidingstraject 
op het gebied van Conservation & Restoration of Audiovisual and Digital Heritage and Information: 
Atelier 2. Atelier 2 zal zich bewegen op het terrein van erfgoed met een temporele dimensie, zowel 
materieel als gedigitaliseerd en ditigal-born (zoals film, video, geluidsopnamen, vormgeving, 
archieven). Atelier 2 is een initiatief van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de 
Universiteit van Amsterdam en het Domein Digitale Media en Creatieve Industrie van de Hogeschool 
van Amsterdam. Daarbij wordt samengewerkt met een consortium van enkele belangrijke 
stakeholders: Koninklijke Bibliotheek, Nationaal Archief, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, 
Het Nieuwe Instituut, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en EYE. Het haalbaarheidsonderzoek is 
momenteel in volle gang. 
Als deze fase positief is afgerond, kan Atelier 2 in het academisch jaar 2016-2017 van start gaan.
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6.1. Onderzoeksprojecten 

Nationale onderzoeksprojecten
De Universiteit van Amsterdam heeft in juli 2014 een KIEM-subsidie ontvangen voor het project 
Data-Driven Film History: a demonstrator of EYE’s Jean Desmet Collection dat onder leiding staat 
van Giovanna Fossati (Hoofdconservator EYE en hoogleraar UvA). Deze zogeheten KIEM-subsidie 
(Kennis Innovatie Mapping) valt binnen het Creatieve Industrie-programma van de Nederlandse 
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en stimuleert en financiert samenwerkings-
verbanden tussen kennisinstellingen en bedrijven op het terrein van de Creatieve Industrie.
In 2014 is binnen het Data-Driven Film History-project gewerkt aan de ontwikkeling van een 
demonstratie-tool die de relatie visualiseert tussen de vier Desmet-collecties van EYE 
(films, posters, foto’s en bedrijfsarchief). De subsidie is ingezet om de collecties zelf, maar ook de 
informatie over de collecties, beter toegankelijk te maken voor onderzoekers. 
Het project is een samenwerkingsverband tussen EYE, Amsterdam Centre for Cultural Heritage and 
Identity (ACHI, UvA), de onderzoeksgroep Moving Images: Preservation, Curation, Exhibition van 
Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA, UvA) en twee softwarebedrijven, Dispectu en Hiro. 
De eerste resultaten zijn gepresenteerd op de conferentie DH2014 (Digital Humanities) te Lausanne 
(juli 2014) en op de FIAF/IFTA conferentie in Amsterdam (oktober 2014).
Daarnaast is EYE betrokken bij de ontwikkeling van een aantal onderzoeksprojecten in 
samenwerking met verschillende Nederlandse universiteiten (onder meer de Vrije Universiteit, 
Universiteit van Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van Utrecht). 
Voor deze onderzoeksprojecten is of wordt een subsidieaanvraag bij NWO ingediend.

Internationale onderzoeksprojecten
Internationale samenwerking staat hoog in het vaandel bij de academische activiteiten die EYE 
ontplooit. In 2014 heeft EYE zich als partner aangesloten bij de ontwikkeling van verschillende 
subsidieaanvragen, onder meer in het kader van Horizon2020, een programma van de Europese 
Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. 

World conference FIAT/IFTA in Amsterdam
Op de jaarlijkse internationale conferentie van de International Federation of Television Archives 
(FIAT/IFTA ) was EYE goed vertegenwoordigd. Binnen het programmaonderdeel Researchers and 
their use of archives hebben EYE-medewerkers Annelies van Nispen en Saskia Waterman een pre-
sentatie gehouden over Collection EYE, optimizing a collection database for researchers en Anna 
Hoetjes vertelde over The living archive, a digital case study. Data-Driven Film History: a demonstra-
tor of EYE’s Jean Desmet Collection. 
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Publicaties
Zie hieronder een greep uit de lijst van publicaties waar EYE-medewerkers aan hebben meege-
werkt.

EYE-curatoren hebben artikelen geleverd voor de tentoonstellingscatalogus Jean Desmets droom-
fabriek. De avontuurlijke jaren van de film (1907-1916), samengesteld door Marente Bloemheuvel, 
Jaap Guldemond en Mark-Paul Meyer en uitgebracht door EYE i.s.m. nai010 uitgevers (200 pa-
gina’s).

Als begeleiding bij twee tentoonstellingen zijn in samenwerking met nai010-uitgevers in 2014 twee 
catalogi gemaakt:

• Anthony McCall: Face to face
• Jean Desmets droomfabriek. De avontuurlijke jaren van de film (1907-1916) 
• De catalogus van bij de tentoonstelling David Cronenberg: The Exhibition is overgenomen  
 van het TIFF Toronto.

Samenwerking e-journal NECSUS
NECSUS - European Journal of Media Studies is een internationaal, peer-reviewed, open access 
online tijdschrift op het gebied van film-, televisie- en mediastudies. EYE is medeoprichter en part-
ner, samen met de Amsterdam University Press en enkele universiteiten. Het initiatief wordt actief 
ondersteund door NECS (het Europese netwerk voor film- en mediastudies), Research School for 
Media Studies (RMeS) en NWO, dat geldelijke ondersteuning inbrengt.
Het tijdschrift is thematisch samengesteld en verschijnt twee keer per jaar. In 2014 waren de 
thema’s ‘war’ en ‘traces’. NECSUS moedigt auteurs aan om digitale archieven en audiovisuele data 
en materialen in hun artikelen te betrekken. De structuur van de website maakt een interactieve 
omgang mogelijk: men kan blogs plaatsen, video-essays insturen en vrijwel alle vormen van social 
media integreren. In het driejarige bestaan hebben meer dan 50.000 unieke bezoekers vanuit meer 
dan 100 landen de portal website bezocht.

Blogs
In 2014 hield EYE drie thematische blogs bij voor verschillende doelgroepen: 
* Liefhebbers van experimentele film en kunstfilm: https://ecinemaacademy.wordpress.com/
* Onderzoekers van filmgerelateerde collecties: http://filmgerelateerdecollecties.blogspot.nl/  
* Jonge cultuurliefhebbers: http://eye-exposed.nl/blog/ 

Lezingen, symposia en cursussen
Medewerkers van EYE verlenen door het jaar heen veelvuldig hun medewerking aan diverse 
conferenties, symposia en workshops. Zowel in huis, als daarbuiten (ook internationaal).

Enkele hoogtepunten
Giovanna Fossati, Hoofdconservator van EYE, was een van de sprekers op de jaarlijkse conferentie 
van AMIA (Association of Moving Image Archivists). De conferentie heeft plaatsgevonden in 
oktober 2014 in Savannah, Verenigde Staten. In de presentatie Repratriating Film Heritage. Building 
a World-Wide Film Collection is zij ingegaan op de Nederlands-Amerikaanse samenwerking tussen 
EYE en de National Film Preservation Foundation, een instelling die zich bezighoudt met de 
conservering en repatriëring van Amerikaans filmerfgoed.

Curator Stille Film Elif Rongen-Kaynakçi heeft tijdens de Istanbul Silent Film Days zitting genomen 
in een panel bij de Ottoman Workshop en verzorgde inleidingen bij diverse 
filmcompilatieprogramma’s van EYE op het festival (o.a. Perils of the Pictures - Desmet-collection).
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Tijdens de conferentie Creative Industries NECS 2014 (Europese netwerk voor 
film- en mediastudies) in Milaan was hoofdconservator Giovanna Fossati voorzitter bij de paneldis-
cussie Show and Archive. Archive, Re-Use and Exhibition Policies. 

Tijdens de XII MAGIS Gorizia International Film Studies Spring School in Italië heeft Giovanna 
Fossati een presentatie gehouden getiteld The Color Fantastic Project and the Appreciation of the 
Single Film Frame. Hierin gaf zij een vooruitblik op een aantal evenementen die in 2015 bij EYE 
plaatsvindt rondom het thema ‘kleurgebruik in de periode van de stille film’; zoals bijvoorbeeld de 
internationale conferentie The Colour Fantastic: Chromatic Worlds of Silent Cinema (maart 2015) en 
de lancering van de publicatie Fantasia of Color in Early Cinema (februari 2015, Amsterdam 
University Press). 

P
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7. Samenwerkingen
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Hoofdstuk 7. Samenwerkingen 

In het voorgaande is al aangegeven dat EYE binnen en buiten de film-, universitaire-  en museum-
branche samenwerkt met vele andere partijen. In dit hoofdstuk enkele voorbeelden van 
gemeenschappelijke projecten die EYE i.s.m. de NVB en de NVF in het kader van het BTW 
Convenant in 2014 heeft gerealiseerd, de speciale band met Amsterdam Noord, alsmede een aantal 
voorbeelden van samenwerkingen buiten het culturele domein.

Het BTW Convenant
Vanaf 1 januari 2009 ondersteunen de brancheorganisaties van bioscoopexploitanten (NVB) en 
distributeurs (NVF) de Nederlandse filmindustrie en EYE middels de Stichting Abraham Tuschinski 
Fonds. In 2014 hebben deze partijen een totaalbedrag van € 886.275 ter beschikking gesteld voor 
gemeenschappelijke activiteiten ter ondersteuning van de Nederlandse filmsector. Aangevuld met 
enkele reserveringen uit het verleden is het totaal beschikbare bedrag voor 2014 € 1.022.146 (zie 
voor meer informatie pagina 18 van de jaarrekening).

De projecten die in dit kader zijn gerealiseerd, betreffende ondersteuning van de educatieve activi-
teiten van EYE (Klassefilm en MovieZone), onderzoek (in samenwerking met de Stichting 
Filmonderzoek), publicaties, promotie en distributie, en digitalisering van Nederlands Erfgoed. 

Onderzoek
In 2014 zijn door de Stichting Filmonderzoek een tweetal onderzoeken afgerond.
Een vervolgonderzoek naar de gevolgen van de digitalisering van de gehele bioscoopsector 
(inclusief filmtheaters) in 2012. Deze voor het publiek onzichtbare omschakeling van 35mm naar 
digitale vertoning heeft een grote impact gehad op de interne exploitatie en management van 
filmtheaters, bioscopen en filmdistributeurs. 
Er is onderzocht welke effecten de digitalisering heeft gehad op de markt. Het onderzoek is een ver-
volg op de nulmeting die Stichting Filmonderzoek 2 jaar geleden in opdracht van EYE heeft 
uitgevoerd. 
De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat over het algemeen digitalisering (nog) geen
 ingrijpende veranderingen teweeg heeft gebracht in de externe bedrijfsvoering in de filmbranche 
(de manier waarop films worden geprogrammeerd). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het 
financieringsmechanisme die de digitalisering heeft mogelijk gemaakt: de Virtual Print Fee (VPF). 
Er heerst nog veel onzekerheid over de toekomst. Wat gebeurt er als de terugbetalingsverplichting 
van de VPF de strategieën van distributeurs en vertoners niet langer beheerst? Men vreest dat de 
diversiteit van het aanbod op dat moment wel onder druk kan komen te staan. Uiteraard zal tegen 
die tijd (2017) een tweede vervolgonderzoek de mogelijke veranderingen in kaart brengen.

In de zomer heeft Stichting Filmonderzoek een onderzoek opgeleverd naar de wensen en behoeften 
van exploitanten op het gebied van filmeducatie, en welke rol EYE hierin zou kunnen spelen. 
Het onderzoek constateert dat vertoners op zeer verschillende operationele niveaus aan 
filmeducatie doen. Over het algemeen is er bij de hele doelgroep behoefte aan ondersteuning en 
advies bij het benaderen van scholen en doelgroepen en bij het vinden en inzetten van aantrekkelijk 
educatief aanbod (gericht op bezoek van de zalen). 
Hoewel het educatieve aanbod van EYE (activiteiten en advies) tegemoet komt aan deze wensen, 
kan de informatieverstrekking hierover verbeterd worden. Hoewel veel informatie op de website van 
EYE is te vinden, of via medewerkers van EYE is te verkrijgen, zal EYE in 2015 samen met de NVB 
een aantal bijeenkomsten in de regio beleggen om (nog) beter aan de geconstateerde 
informatiebehoefte te kunnen voldoen.
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Publicaties
Middels het BTW Convenant ondersteunt EYE de Filmkrant na het wegvallen van de 
overheidssubsidie. Uitgangspunt is de Filmkrant gedurende een aantal jaren de kans te geven 
nieuwe business-modellen te laten ontwikkelen, die de publicatie in de toekomst de mogelijkheid 
geeft zonder (of met minder) structurele ondersteuning verder te gaan. 
De eerste resultaten laten zien dat het verwerven van een dergelijke zelfstandigheid (mede door de 
forse invloed van de economische crisis) niet eenvoudig is. EYE meent dat het voortbestaan van de 
Filmkrant, als enige onafhankelijke publicatie over film en filmbeleid in Nederland, van grote waarde 
is voor een volwassen en levendige filmsector. Om die reden verstrekt EYE ook in 2015 nog steun 
aan de Filmkrant.

Promotie
In 2014 heeft EYE diverse internationale festivals in Nederland met beperkte bijdragen ondersteund. 
Een grote uitgave betreft de ondersteuning van de landelijke promotionele actie Nationale Filmweek. 
Deze actie ter bevordering van het bioscoop- en filmtheateronderzoek in september 2014 behoefde 
ondersteuning, mede door een late terugtrekking van de hoofdsponsor. Ook is de op het Nederlands 
Film Festival gelanceerde Korte Film Poule (zie Presentatie) ondersteund.

Erfgoed digitalisering
Eind 2012 is overheidssubsidie (uit de zgn. FES-middelen) ten behoeve van het project Beelden 
voor de Toekomst, in het kader van de bezuinigingen op cultuur door het toenmalige kabinet Rutte 
I, gestopt. In overleg met betrokken partijen is een deel van de convenantsgelden bestemd voor de 
voortgang van een aantal structurele werkzaamheden, die zijn voortgekomen uit dit project. 
Het betreft werkzaamheden zoals digitalisering van analoge films, digitale restauratie en digitale 
storage. 

Amsterdam Noord
EYE neemt in Amsterdam Noord deel aan diverse netwerken en overleggen. Dit heeft onder meer 
geleid tot de formalisering van de Coöperatie CultuurTafel Noord met een agenda van nagenoeg 
alle culturele initiatieven in dit stadsdeel met een eigen online agenda.
De CultuurTafel Noord ontwikkelt en voert diverse gezamenlijke projecten uit. Zo werken de leden 
samen in het Noorderpark Festival, waardoor EYE zijn collectie zichtbaar kan maken op diverse 
plekken buiten het eigen gebouw.
Ook werkt EYE nauw samen met haar directe buren, de in 2014 officieel geopende Tolhuistuin 
(THT) en de toren Adam. Een van de gezamenlijke activiteiten betrof het grote 5 mei diner op de 
kade van de IJpromenade. Maar ook zijn met de partners de voorbereidingen voor een groot evene-
ment als Sail 2015 gestart. Met de gemeente Amsterdam en de Begeleidingscommissie Overhoeks 
vindt structureel overleg plaats onder andere over de bereikbaarheid van de Noordoever en de 
verdere inrichting van het gebied.

Maatschappelijke projecten
EYE ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om groeperingen die buiten de maat-
schappij dreigen te vallen een kans te bieden om in huis deel te nemen aan culturele manifestaties. 
Enkele voorbeelden.
Houders van de voedselbankpas en de stadspas krijgen kortingen en mogen van maandag tot en 
met vrijdag voor 17.00 uur bij EYE gratis naar de film. Daarnaast zamelt het personeel van EYE ten 
behoeve van de Voedselbank elk jaar eten en drinken in.
In het kader van filmlessen die jongeren volgen bij de IMC Weekendschool, brengen ze aan het 
begin van de cursus een bezoek aan EYE. Een medewerker van Educatie leidt ze rond en gaat 
met ze in gesprek over wat er allemaal te zien en te doen is met film. Aan het einde van de cursus 
komen ze nog een keer terug bij EYE om hun eindresultaten op groot doek te zien. Er zitten geen 
kosten aan verbonden voor de IMC Weekendschool en de kinderen.
Diverse zorginstellingen en organisaties die zich bezig houden met opvang van asielzoekers ont-
vangen gratis entreekaarten en/of krijgen groepsgewijs een rondleiding door een tentoonstelling.
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8.1. Doelgroepen

Strategisch Marketingplan 2015 - 2017
In 2014 is het nieuwe Strategisch Marketingplan ontwikkeld voor de periode 2015 tot en met 2017. 
Na de eerste succesvolle openingsjaren met hoge bezoekersaantallen is de marketing voor de ko-
mende jaren gericht op stabilisering en groei. De strategie is erop gericht om een groter 
marktaandeel te veroveren in het huidige segment van de museumbezoeker (marktpenetratie) en 
tegelijkertijd ook om nieuwe bezoekersgroepen, zoals jong volwassenen en internationale toeristen 
naar EYE te krijgen (marktontwikkeling).

Museale doelgroep
Met de herinrichting van de permanente en gratis toegankelijke presentatie Panorama heeft de 
product life cycle van de museale tak een nieuwe impuls gekregen. EYE biedt de bezoekers naast 
het ambitieuze tentoonstellingsprogramma en de programmering in de vier filmzalen een museale 
presentatie over de historie van de technologische ontwikkeling van het medium film. Er is een begin 
gemaakt met de marketingstrategie gericht op dagtoeristen, toeristen en families die EYE werft met 
het totale aanbod. 

Jongvolwassen doelgroep
Een belangrijke nieuwe doelgroep voor EYE vormen jongvolwassenen in de leeftijd 25 - 35 jaar. 
Via spraakmakende evenementen van peergroup Exposed verleidt EYE deze doelgroep tot een 
bezoek. Voor deze doelgroep ontwikkelen wij in de toekomst het project  Silent Films, Loud Music!. 
Een concept waarin stille films een nieuw leven krijgen, door ze te voorzien van een soundtrack met 
nieuwe hedendaagse (pop)muziek. Voor dit concept heeft EYE in 2014 de Gouden Nachtsokkel 
gewonnen plus een bedrag van € 20.000,- van Stichting Museumn8. Ruim 8.000 bezoekers van de 
Amsterdamse Museumnacht hebben voor Silent Films, Loud Music! gestemd, als beste project om 
jongeren aan een museum te binden. 

Publieksonderzoek

M
useum

nacht, 2014



41Jaarverslag 2014

Sinds februari 2014 neemt EYE deel aan het continue bezoekersonderzoek van Hendrik Beerda. 
Enige conclusies uit het onderzoek.
‘De bezoekers van de tentoonstellingen van EYE zijn voornamelijk tussen de 18 en 30 jaar en 
tussen de 41 en 65 jaar oud, en 65+. Een significant deel van de bezoekers is welvarend; daarnaast 
bestaat het publiek vooral uit studenten, oudere jongeren en starters. Het grootste deel van de 
bezoekers komt uit Noord-Holland, en met name uit Amsterdam. Bezoekers van EYE zijn op cultu-
reel gebied zeer actief, zelfs significant actiever dan de bezoekers van musea binnen het segment 
en zelfs binnen de sector. Opvallend veel bezoekers van EYE zijn hoogopgeleid. Een derde van de 
bezoekers die de tentoonstelling bezocht, komt speciaal voor de tentoonstelling naar EYE, de rest 
komt voor het totale aanbod of het filmprogramma. Bezoekers komen vooral samen met partner of 
samen met vrienden/vriendinnen naar de tentoonstelling. 
Het gevoel van binding is hoog. Dit blijkt ook uit het opvallend hoge percentage herhaalbezoekers, 
en de hoge waarschijnlijkheid van herhaalbezoek.’

De uitkomsten bieden ons een goed inzicht en geven aanleiding de koers op het gebied van 
marketing in grote lijnen voort te zetten. Het blijkt bijvoorbeeld dat de zichtbaarheid in de stad door 
middel van doorlopende affiche-campagnes in de abri’s en de driehoeksborden het gewenste effect 
heeft. Een opvallend hoog percentage van de bezoekers heeft aangegeven dat de affiches (mede) 
de aanleiding vormden voor bezoek. 
En de strategie om EYE onder meer via de peer group Exposed bij een jong-volwassen publiek 
onder de aandacht te brengen, blijkt ook zijn vruchten af te werpen. Ten opzichte van de 
museumsector heeft EYE een significant groter aandeel tentoonstellingsbezoekers tussen de 18 en 
30 jaar. 
Overige opvallende resultaten zijn de, in vergelijking tot de sector, hoge respons op social media 
en het belang van de website. In 2015 gaat de afdeling Marketing en Communicatie door met het 
continue bezoekersonderzoek. 

In 2014 is Stichting Filmonderzoek in opdracht van EYE gestart met een stake holders onderzoek. 
De definitieve resultaten worden in de loop van 2015 bekend.
De belangrijkste uitkomsten van het bezoekersonderzoek in 2012 en 2013 zijn in 2014 op 
verschillende niveaus uitgewerkt. De wensen van onze bezoekers zijn op verschillende niveaus 
uitgewerkt.

Panorama
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Dankzij een bijdrage van de BankGiro Loterij en St. Jovaro kan EYE in het Panorama, middels een 
vaste opstelling, het verhaal vertellen over de ontstaansgeschiedenis van de film. Uit de collectie 
van EYE zijn unieke historisch filmcamera’s in een heringerichte ruimte geplaatst, met per apparaat 
bijbehorende projecties op de wanden, en een korte animatie die de functionaliteit voor bezoekers 
van elke leeftijd verduidelijkt. Toegang tot het Panorama is gratis, waarmee opnieuw een laagdrem-
pelige voorziening is gerealiseerd. 

Filmcursus, rondleiding door de tentoonstelling
In het najaar van 2014 is tijdens acht cursusavonden het oeuvre van Alfred Hitchcock belicht. Bij 
volwassenen is steeds meer behoefte aan verdieping bij het programma-aanbod.
De filmcursus is dan ook een logisch onderdeel van The Hitchcock Touch, het filmretrospectief dat 
gedurende de zomermaanden aandacht heeft besteed aan het filmoeuvre van meesterfilmer Alfred 
Hitchcock.
Regelmatig worden er ook rondleidingen door de lopende tentoonstellingen aangeboden.

EYE on Art
Een nieuw publiek wordt bereikt met dit programma dat film en kunst verbindt. EYE werkt voor EYE 
on Art samen met Hogescholen voor de kunst, het Stedelijk Museum Amsterdam en Foam (zie ook 
het hoofdstuk Presentatie). 

Collectie
De filmcollectie van EYE is digitaal beschikbaar en wordt door de afdeling Marketing & Communica-
tie steeds vaker ingezet om aan te sluiten bij de actualiteit, feestdagen of maatschappelijke thema’s. 
Op deze manier maakt het publiek op een laagdrempelige manier kennis met de historische filmcol-
lectie van EYE. EYE plaatst op Vrouwendag, Sinterklaas, Koningsdag, of bij het terugvinden van 
(internationaal) belangwekkende filmfragmenten deze berichten op Facebook. De ontsluiting van 
de collectie vindt, naast de programma’s in de zalen, dan ook steeds meer plaats via de website, 
aansluitend bij het actuele filmaanbod of tentoonstelling.

Website
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In 2014 is de website van EYE (www.eyefilm.nl) volledig herzien. Redenen voor deze aanpassing 
waren onder andere om meer aansluiting te vinden bij de algehele uitstraling van het museum, het 
creëren van een betere compatibiliteit met smartphones en tablets (responsive design) en om een 
betere focus aan te brengen ten behoeve van het hoofddoel van de site: mensen stimuleren om een 
bezoek te brengen aan EYE. 
De website presteert op dit punt nu veel beter, maar andere doelen als ‘de online bezoeker de 
collectie van EYE laten ervaren’ behoeven de komende tijd nog steeds onze aandacht. 
EYE heeft de collectie een prominente plaats gegeven in het hoofdmenu op de homepage, maar 
met name door rechtenrestricties zijn er veel beperkingen met betrekking tot de content die online 
geplaatst kan worden. De site wordt met Google Analytics voortdurend gemonitord op prestaties; 
aanpassingen zijn een doorlopend proces: online is nooit af.
Overigens is een groot deel van de website in de loop van 2014 tweetalig geworden, zoals 
tentoonstellingen, Panorama en algemene informatie.

Social media
EYE is op social media het meest actief op Facebook en Twitter. Op Twitter heeft EYE ruim 16.500 
volgers en op Facebook zijn er ruim 36.000 fans. EYE zet sinds 2014 geregeld advertentiebudget in 
bij Facebook. De strategie is hierbij vooral om berichten op de tijdlijn een zo groot mogelijk bereik te 
geven onder de correct gesegmenteerde doelgroep. 
EYE kijkt scherp naar de actieve doelgroep op het medium en de mogelijkheid om hen betrokken 
te houden bij de content die EYE online verspreidt. Twitter is naast promotiemiddel ook ingezet als 
helpdesk voor bezoekers. In 2014 heeft EYE ook een Instagram-account geopend en deze wordt in 
2015 verder uitgebouwd. Vooral onder een jongere doelgroep blijft dit platform aan populariteit 
winnen. 
De goede beeldcontent van EYE leent zich uiteraard uitzonderlijk goed voor het platform. EYE blijft 
ook platformen als Pinterest, LinkedIn en Google+ volgen.

Corporate campagnes
In de marketingcommunicatie kiest EYE steeds vaker voor een algemene thematische aanpak. 
Te denken valt aan campagnes tijdens de vakantieperiodes, die meer een algemeen beeld schetsen 
van de activiteiten die in EYE kunnen worden ondernomen, in plaats van het product (gericht op de 
inhoud) aan de man te brengen. Zo is tijdens de kerstvakantie gekozen voor een Ster & Cultuur-
spot, waarin een jong gezin te zien was dat een bezoek brengt aan EYE. 

Buitenreclame
EYE hecht veel waarde aan de aanwezigheid van het merk in het straatbeeld. EYE heeft het hele 
jaar door 100 A0-vlakken op speciaal geselecteerde plaatsen in Amsterdam, die maandelijks de 
hoogtepunten van de programmering presenteren. Ook heeft EYE voor het hele jaar de plaatsen op 
de voetgangersbrug bij Amsterdam Centraal Station geclaimd. 
Hier wordt een meer algemene corporate boodschap gecommuniceerd. Deze permanente 
aanwezigheid op verschillende plekken in de stad zorgt ervoor dat EYE bij veel potentiële bezoekers 
top of mind blijft.

Cultureel ondernemerschap
In dit jaarverslag verstaan wij onder de term cultureel ondernemerschap het ontwikkelen en 
benutten van mogelijkheden om in het verlengde van onze culturele kerntaken eigen inkomsten te 
verwerven. Naast gedifferentieerde kaartverkoop (diverse kortingsregelingen voor diverse 
doelgroepen) en het genereren van opbrengsten uit horeca en zaalverhuur, heeft EYE strategieën 
ontwikkeld om ambassadeurs aan zich te binden die tegelijkertijd een financiële bijdrage leveren. 
Met de komst van een nieuw Hoofd Development zijn deze strategieën verder uitgewerkt en wordt 
het sponsorplan verder uitgerold. Ten slotte zet EYE de Shop zowel in als marketing instrument, als 
ook als mogelijke bron voor extra inkomsten. Bij elkaar dragen de eigen inkomsten, gedefinieerd als 
niet-subsidie, circa 50% bij aan de begroting van EYE.
Particulieren



44Jaarverslag 2014

Sinds de overheid zich meer en meer aan het terugtrekken is als financier van de culturele sector in 
Nederland, zijn instellingen zich in de afgelopen jaren gaan richten op de particuliere gevers. Ook 
EYE beweegt zich nadrukkelijk op deze ‘markt’.
Naast de geslaagde crowdfunding-actie ‘Beelden van Amsterdam’ heeft EYE diverse mogelijkhe-
den geopend voor particulieren om zich te binden aan EYE.
Aan het Vriendenprogramma van EYE doen (eind 2014) ca. 1.600 leden mee. EYE heeft twee Film-
clubs, de Filmclub en Filmclub Noord waarin in totaal 368 leden zijn verenigd.
Belangrijk instrument is voorts het U&EYE Fonds met 128 leden. Deze leden zijn voor vijf jaar lid 
van het Fonds en hebben de keus uit een brons, zilver en goud lidmaatschap, elk met een eigen 
inleg.

Bedrijven
De EYE Business-club telde eind van het jaar 12 leden. In 2015 heeft de uitbouw van de business 
club en het werven van sponsors prioriteit.
 
Shop
In de EYE Shop willen we naast een interessant en aantrekkelijk assortiment filmboeken, filmpos-
ters, tentoonstellingscatalogi en andere filmgerelateerde artikelen, ook aan storytelling doen. De 
Shop belicht elke maand een ander product. We vertellen het verhaal achter de koffie van David 
Lynch (regisseur van Twin Peaks, Blue Velvet), of de wijn van Francis Ford Coppola (regisseur 
Apocalyse Now). Samen met lokale producenten ontwikkelen wij producten die aansluiten bij films. 
Zo bieden wij gedurende het eerste kwartaal, in aansluiting op onze programmering, een Dr. Zhiva-
go en Rebel Without a Cause bier aan. De EYE Shop werkt samen met de Athenaeum Boekhandel 
en is daarmee een van Nederlands best gesorteerde filmboekwinkels.
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Prestatiegegevens
Na slechts een paar maanden ervaring te hebben opgedaan in het nieuwe pand, heeft EYE eind 
2012 ten behoeve van de subsidiebeschikking 2013-2016 de bezoekers-prognose bijgesteld. Ook in 
2014 is de prognose ruimschoots overschreden met een totaal van 466.739 bezoekers op een prog-
nose van 296.000. In totaal (inclusief onder meer zakelijk bezoek) bezochten 680.614 mensen het 
gebouw. Beide bezoekcijfers liggen bijna 10% lager dan in 2013 (510.409, resp. 740.880), dus ook 
in het tweede jaar na opening heeft EYE nog weinig gemerkt van het zgn. openingseffect.
Op pagina 22 van de jaarrekening staat een uitgebreid overzicht met prestatiegegevens.

9.1. Financieel verslag

Exploitatie 
De structurele subsidies van het rijk en de gemeente Amsterdam maken samen 50% uit van de 
totale baten van EYE. Van de andere helft wordt 13% gegenereerd door de publieksactiviteiten in 
het museumgebouw, 12% door zakelijke dienstverlening, 7% door publieke bijdragen en 18% door 
private bijdragen en overige opbrengsten. 
De lasten zijn als volgt verdeeld: personeel (41%), activiteiten (31%) en overhead (27%). 

Resultaat
Per saldo is het exploitatieresultaat € 383.353 beter dan begroot (-/-€ 570.647 ten opzichte van
 -/-€ 953.000). Het resultaat is echter minder goed dan bij de start van 2014 was verwacht. Dit is 
onder andere veroorzaakt door een drietal ontwikkelingen. Ten eerste is het bezoek aan gebouw en 
presentaties voor het eerst in drie jaar tijd iets afgenomen. Dit heeft consequenties voor zowel de 
inkomsten uit de horecaomzet als de EYE Shop, en voor de opbrengsten uit kaartverkoop van de 
tentoonstellingen. Een tweede oorzaak zijn de gestegen loonkosten; door cao-loonstijgingen (die 
slechts voor een zeer klein deel door stijging van de subsidie worden gedekt), maar ook door 
uitbreiding van uren van de formatie als gevolg van drukke werkzaamheden. Ten slotte is het (nog) 
niet gelukt om substantiële sponsorinkomsten te werven.

Opbrengsten
EYE heeft in 2014 ruim meer opbrengsten gegenereerd dan begroot, maar minder dan in 2013. 
Ten opzichte van het voorgaand jaar hebben de publieksactiviteiten in het gebouw minder 
opgebracht door een daling van het aantal betalende bezoekers met ongeveer 10%. Ook de 
zaalverhuur heeft 10% minder opgebracht, maar dit heeft als voornaamste oorzaak dat een aantal 
zalen een deel van het jaar niet beschikbaar was vanwege aanpassingen aan de inrichting en omdat 
de Basement in november verbouwd werd tot het Panorama.

Bijdragen
De publieke en private bijdragen bedroegen net als in 2013 bijna het dubbele van het begrote 
bedrag. In 2014 is de laatste tranche van het in 2007 gestarte project Beelden voor de Toekomst 
benut. Tegenover de afloop van deze subsidie (die over de gehele looptijd € 24 miljoen heeft 
bedragen) staat een groot aantal nieuwe projectbijdragen, onder meer van de BankGiro Loterij voor 
Cinema (R)evolutie, van de EU voor European Filmgateway en Forward en van het ministerie van 
OCW voor de NIAf collectie en voor de inrichting van de digitale infrastructuur in het nieuwe 
Collectiecentrum.

Beheerslasten
De beheerslasten zijn ten opzichte van 2013 gedaald. In 2013 was nog sprake van een aantal 
afvloeiingsregelingen als gevolg van een reorganisatie die noodzakelijk was na de generieke 
bezuinigingsmaatregelen van het Ministerie van OCW.

Activiteitenlasten
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De kosten van personele bezetting zijn gestegen ten opzichte van 2013, enerzijds door de inzet van 
extra personeel voor projecten, waar extra bijdragen voor verkregen zijn, anderzijds omdat de bezet-
ting van de afdelingen filmprogramma, tentoonstelling en restauratie & digitalisering (vooralsnog op 
tijdelijke basis) zijn uitgebreid om de werkdruk te verlichten, dan wel nieuwe taken op het gebied van 
digitalisering uit te kunnen voeren. 
Het totaal aan materiële uitgaven is enigszins afgenomen. Binnen deze uitgaven zijn diverse posten 
hoger of lager uitgevallen dan vorig jaar.
Door de afronding van een aantal grote projecten gedurende het jaar (Beelden voor de Toekomst, 
MovieZone gesteund door Fonds 21; ontwikkeling nieuw collectie-informatie- en registratiesysteem) 
zijn de materiële activiteitenlasten in 2014 afgenomen.

Reserves
De algemene reserve neemt toe met € 221.323 tot € 1.709.948. Het totale eigen vermogen van EYE 
bedraagt ultimo 2014 € 5.611.045 (was eind 2013 € 6.181.701) en is opgebouwd uit diverse bestem-
mingsreserves en een bestemmingsfonds. Alle mutaties in deze bestemmingsreserves en het fonds 
zijn door de directie goedgekeurd. 

Financiële positie
Reeds in 2013 is de financiële positie van EYE, mede door de opbrengst van de verkoop van onroe-
rend goed, aanzienlijk verbeterd. In 2014 zijn de liquiditeit en solvabiliteit slechts marginaal gewij-
zigd, resulterend in een current ratio van 2,05 (vlottende activa t.o.v. kortlopende schulden) en een 
solvabiliteitsratio van 0,50 (eigen vermogen t.o.v. totaal vermogen).

9.2. Overige financiële zaken

Fiscale positie 
EYE is in 2014 met de Belastingdienst overeengekomen dat er op basis van de huidige situatie op 
dit moment geen belastingplicht is voor de vennootschapsbelasting. EYE heeft zich in deze kwestie 
terzijde laten staan door KPMG Meijburg & Co.  

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 2014 geen opdrachten verstrekt waarvoor een Europese aanbestedingsprocedure 
gevolgd diende te worden.

9.3. Toelichting op projectsubsidies OCW

Beelden voor de Toekomst
Deze subsidie wordt separaat afgerekend via het consortium dat hiervoor is opgericht. 
De penvoerder hiervan is het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Collectie NIAf
Per 1 juli 2013 heeft EYE een projectsubsidie van € 112.000 verkregen voor research, selectie, 
restauratie en digitalisering ten behoeve van de ontsluiting van de NIAf-collectie. EYE heeft deze 
collectie overgenomen als gevolg van de stopzetting van de structurele subsidie van het NIAf per 
1 januari 2013. In 2014 is een bedrag van € 54.826 besteed. Hiervoor zijn een collectiespecialist 
filmgerelateerde materialen (voormalig NIAf-medewerker) en een collectiespecialist film tijdelijk aan-
gesteld. Daarnaast is een aantal Presentation & Preservation masterstudenten van de UvA op het 
project ingezet. 
EYE is begonnen met het registreren en in het collectie-informatie systeem inwerken van de NIAf-
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collectie ten einde de collectie te borgen. 
Daarnaast wordt er een selectie van films gemaakt die gedigitaliseerd worden om de animatiefilms 
toegankelijk te maken in bijvoorbeeld de Korte Film Poule of door middel van een DCP die op 
internationale festivals vertoond worden.

Inrichting Collectiecentrum
Eind 2014 ontving EYE van het ministerie van OCW een projectsubsidie van € 718.000 voor de in-
richting van het nieuwe Collectiecentrum. Aan de beschikking lag een begroting van 
€ 755.417 ten grondslag, over welke kosten de subsidie evenredig diende te worden verdeeld. 
Ultimo 2014 is een bedrag van € 762.026 besteed. Dit is € 6.608 meer dan begroot.
Ten opzichte van de begroting zijn er een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd. 
Het bedrag dat aan personeel is besteed is € 5.797 hoger dan berekend. In de begroting was 
uitgegaan van de aanschaf van Resolve-software voor colorgrading. Uiteindelijk is gekozen voor 
Nucoda-software, waardoor tegen geringe meerkosten (€ 1.505) veel meer functionaliteit is 
verkregen. Tevens is een training ten behoeve van deze software afgenomen (ad € 4.250).  
De aanschaf van montage-software (begroot voor € 1.888) heeft niet plaatsgevonden. Ten slotte is 
bij de aanschaf van geluidsapparatuur gekozen om de aanschaf van een speakerset van de een 
naar de andere leverancier te verschuiven, waardoor niet in alle ruimten gelijke speakersets geïn-
stalleerd zijn, maar ook nog € 2.938 bespaard kon worden.

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

Formatie
De totale personeelsomvang (bepaalde en onbepaalde tijd) ultimo 2014 bestaat uit 129 fte’s, die 
worden ingevuld door 175 medewerkers. Daarnaast maakt EYE gebruik van een pool van ongeveer 
80 vrijwilligers behoeve van enkele uitvoerende collectietaken.

Cultural Governance
De organisatie van EYE is zich bewust van de inhoud van de Governance Code Cultuur en past 
deze reeds een ruim aantal jaren toe. Voor 2015 staat enige aanscherping op de agenda van Raad 
van Toezicht. Het betreft de formele aanname van het reglement van de Raad van Toezicht, het 
directiereglement en de vaststelling van het rooster van aftreden. 

De raad is in zijn geheel benoemd in oktober 2012, voor een minimum zittingsperiode van elk lid van 
drie jaar, welke met eenzelfde periode kan worden verlengd. De zittingstermijn van alle nog zittende 
leden loopt in december 2015 af.
Met het oog op de continuïteit zal de raad door gefaseerde vervanging na een zittingsperiode 
periode van in totaal zes jaar in zijn geheel zijn gewisseld. Bij de herbenoeming en/of gefaseerde 
vervanging van terugtredende leden zal uitgegaan worden van de huidige profielen. Hierbij zal 
gekeken worden naar de eigen specifieke deskundigheid, expertise en het nationale en/of 
internationale netwerk van deze leden, alsmede - voor zo ver mogelijk - handhaving van een 
evenwichtige balans in de raad voor wat betreft leeftijd, etnische achtergrond en geslacht.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging van de organisatie.

De nieuwe concept-reglementen, waarin onder meer de onderlinge taakverdeling, de werkwijze van 
de raad en de omgang met bestuur/directie zijn vastgelegd, zullen nog in het eerste kwartaal 2015 
door de raad zijn bekrachtigd.

De raad evalueert zichzelf en het bestuur elk jaar. Hieraan voorafgaand kan een delegatie van de 
raad gesprekken voeren met leden van de OR en bestuurders van enkele belangrijke stake holders. 
Onder andere op basis van de evaluatie met bestuurder/directeur in 2014 is het salaris van Sandra 
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den Hamer in dat jaar opnieuw vastgesteld. De hoogte van het salaris blijft ruimschoot onder het 
door de Wet Normering Topinkomens (WNT, januari 2013) vastgestelde plafond.

De mate van realisatie van doelstellingen, de strategie, het risicobeheer en het gevoerde financiële 
beleid en de voortgang komen minimaal eenmaal per jaar in een van de vier reguliere 
vergaderingen van de raad met de bestuurder/directeur aan de orde. 
De in 2013 geïnstalleerde Audit Commissie (bestaande uit 2 leden van de raad) bereidt 
met de bestuurder en de Sectormanager Bedrijfsvoering ten behoeve van de vergaderingen van de 
raad het agendapunt financiën voor. 

In de maart-vergadering van de raad worden zowel de jaarverslag (het bestuursverslag) en 
jaarrekening van de organisatie van het voorgaande jaar besproken. Het bestuur is daarbij 
verantwoordelijk voor de opgemaakte financiële verslagen. 
De raad van toezicht ziet er op toe dat dit volgens de afgesproken normen gebeurt, rekening 
houdend met de specifieke eisen die o.a. subsidienten hieraan stellen.
De externe accountant brengt in deze vergadering de raad van toezicht en het bestuur verslag uit 
van zijn bevindingen. De bevindingen van de account in ogenschouw nemend, zal de raad de 
jaarstukken accorderen c.q. doen aanpassen.
De externe accountant vervolgens een goedkeurende verklaring op de geaccordeerde stukken 
afgeven en deze hieraan toevoegen.

In dezelfde vergadering wordt de begroting voor het lopende jaar besproken en vastgesteld. 
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De huidige Raad van Toezicht is in zijn geheel per 2 oktober 2012 benoemd en bestaat per ultimo 
december 2014 uit de volgende personen:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Alexander Rinnooy Kan           Hermine Voûte 
        (voorzitter) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Caroline Princen                Jan Debbaut
 (lid Audit Commissie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
    Siebe van Elsloo           Robbert Aarts 
  (lid Audit Commissie) 
 
 
 
Bestuurder/directeur is Sandra den Hamer (sinds de fusie/oprichting op 1 januari 2010).

Het managementteam bestaat uit:
Sectormanager Bedrijfsvoering - Stan Spijkerman
Sectormanager Presentatie, Educatie en Publieksservice - Ido Abram
Sectormanager Marketing, Communicatie en Events - Marjolijn Bronkhuyzen
Sectormanager Collectie - Frank Roumen
Director of Exhibitions - Jaap Guldemond
Hoofdconservator - Giovanna Fossati
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Bijlage I: De BankGiro Loterij

De BankGiro Loterij is dé cultuurloterij van Nederland. De loterij steunt organisaties die wer-
ken aan verbetering van het behoud van cultuur in Nederland waaronder EYE. 
De structurele bijdrage van de BankGiro Loterij ad  € 200.000 is in het tweede jaar ingezet 
voor het doen van aankopen en restauraties, alsmede de digitalisering van films, zowel ten 
behoeve van de presentatie/programmering, als voor de collectie. Inmiddels is het benifici-
entschap verlengd met een nieuwe periode van drie jaar tot eind 2017. In totaal heeft EYE 
aan deze activiteiten meer dan € 2.1 miljoen uitgegeven.

Aankopen
In het kader van het zomer Hitchcock programma (the Hitchcock Touch) is in 2014 de klassieker 
To Catch a Thief (1955) aan de collectie toegevoegd. Andere Hollywood- klassiekers die zijn 
geacquireerd en die tevens succesvol zijn geprogrammeerd (soms ook buiten EYE in diverse 
filmtheaters in Nederland): Modern Times (1936), Sunset Boulevard (1950), Gone with the wind 
(1939), aangevuld met de Italiaanse klassieker Il Conformista (1970) en de uit Nederland afkomstige 
Een vlucht regenwulpen (1981).
In het kader van de zomerexpositie over David Cronenberg is Videodrome (1983) aangeschaft.

Ten behoeve van ons programma Previously Unreleased de titels The Major en Harmony 
Lessons (beide uit 2013); en actuele films als Upstream Color (2013); Soldate Jeannette (2013, 
winnaar van de Rotterdam Tiger Award voor beste debuut or tweede film); Shirley, visions of reality 
(2013), de documentaire film The Second Game (Romania: Al Doilea Joc, 2014) en de zgn. recycled 
film Final cut, Ladies and Gentleman (2012).

Restauraties
Ook in 2014 zijn weer diverse analoge en digitale restauraties in gang gezet. De volgende grote 
Nederlandse titels analoog gerestaureerd Een vlucht regenwulpen (Ate de Jong) en Obsessions 
(Pim de la Parra). Met name stille films uit de eigen collectie zijn ten behoeve van de Desmet-ten-
toonstelling gedigitaliseerd.

Programma’s & presentaties
Op 30 maart 2014 is tijdens de Celebrate Cinema-dag in het kader van het programma De Grote 
Oorlog, beelden 1914-1918 de door EYE in 2013 gerestaureerde Deense film Mit Faedreland, min 
kaerlighed (beter bekend onder de titel Through the Enemy’s Lines), uit 1915 in première gegaan.

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 2014 tientallen diverse filmprogramma’s gepresen-
teerd. Twee voorbeelden.

The Hitchcock Touch
Een spannende zomer bij EYE met een uitgebreid retrospectief van de Master of Suspense Alfred 
Hitchcock. De kern van het programma vormde de negen zogenoemde ‘stille Hitchcocks’, die recen-
telijke door BFI (in samenwerking met EYE) gerestaureerd zijn. 
Maar natuurlijk passeerden ook alle andere bekende en onbekende meesterwerken de revue, 
waaronder de unieke en aangrijpende documentaire German Concentration Camps Factual Survey, 
waarvoor Hitchcock de voice-over verzorgde.
Naast het omvangrijke filmprogramma, was er traditiegetrouw ook veel aandacht voor lezingen, 
inleidingen, een kleine Hitchcock cursus, et cetera.
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ACTIVA

Vaste activa  5.223.667 

Voorraad  201.222 

Vlottende activa  1.883.506 

Liquide middelen  3.948.277 

TOTAAL  11.256.672 

PASSIVA

Eigen vermogen  5.611.045 

Voorzieningen  25.741 

Langlopende schulden  2.675.698 

Kortlopende schulden  2.944.188 

TOTAAL  11.256.672 

Balans 31-12-2014

Bijlage II: Cijferoverzichten 2014

Theo van Gogh
Op 2 november 2014 is het precies tien jaar geleden dat columnist, interviewer en filmmaker Theo  
van Gogh werd vermoord. EYE vertoonde al zijn dertien speelfilms, waarvan EYE er elf zelf heeft  
geconserveerd. Ook vertoonde EYE vier favoriete klassiekers van Theo van Gogh: Salò,  
Don’t Look Now, A Clockwork Orange en Repulsion. EYE heeft er voor gekozen met dit retrospectief 
juist de kwaliteiten van Van Gogh als filmmaker en filmliefhebber zichtbaar te maken. 

Tentoonstellingen
EYE produceerde ook in 2014 met steun van de BankGiro Loterij weer vier toonaangevende exposi- 
ties, Cinema Remake in het voorjaar, David Croneberg in de zomer en Anthony McCall in het najaar.  
Vanaf half december is ten slotte onze grote Jean Desmet-tentoonstelling geopend. Voor alle vier de  

exposities is rijkelijk geput uit de collectie van EYE.

Cinema (R )evolutie
Naast het benefiëntschap heeft de BankGiro Loterij in 2014 ook een incidentele bijdrage van 
€ 628.100 ter beschikking gesteld voor de ontwikkeling en uitvoering van het project Cinema  
(R)evolutie. Een belangrijk onderdeel van dit project is de nieuwe permanente museale opstelling in  
de Panorama over de (technische) ontwikkeling van film, met veel topstukken uit onze eigen collectie.  
Medio december opende deze volledige nieuw vormgegeven benedenverdieping van EYE.  
In de loop van 2015 zullen in diverse andere ruimten van het gebouw meer topstukken uit onze  
collectie een plek krijgen, waarmee EYE de museale uitstraling en de presentatie van de collectie  
ook buiten de tentoonstellingsruimte en de filmzalen vergroot.
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resultaat 2014 resultaat 2013

BATEN

Opbrengsten

Directe opbrengsten  3.519.128  3.751.767 

Indirecte opbrengsten  1.730.765  1.895.475 

Bijdragen:

Structurele subsidies  8.588.611  8.565.810 

Incidentele subsidies  1.162.257  1.266.230 

Private bijdragen  2.123.321  1.884.648 

TOTAAL  17.124.082  17.363.930 

LASTEN

Beheerskosten

personeel  1.480.593  1.683.663 

materieel  4.724.589  4.657.723 

Activiteitenkosten

personeel  6.102.935  5.581.422 

materieel  5.423.466  5.770.480 

TOTAAL  17.731.584  17.693.288 

Resultaat bedrijfsvoering  -607.502  -329.359 

Bijzondere baten/lasten  36.845  3.459.037 

Exploitatieresultaat  -570.657  3.129.678 

Exploitatierekening 2014

Het exploitatieresultaat 2014 is gedekt uit daartoe gevormde reserves. 
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2014 2013

aantal 
eenheden

aantal gebruikers aantal eenheden aantal gebruikers

Bezoekers 

Filmprogramma 

Filmvoorstellingen, volwas-
senen, incl. uit het buiten-
land

 6.423  184.298  5.942  195.715 

Kinderfilms  624  17.367  664  17.073 

Vertoningen voor studenten  33  2.140  32  3.211 

Festivals met eigen ticket-
verkoop

 232  26.886  217  21.906 

TOTAAL  7.312  230.691  6.855  237.905 

Exposities 

Wisseltentoonstellingen  4  68.773  4  94.187 

Openingen wisseltentoon-
stellingen

 1.650  1.600 

Permanente opstelling Pa-
norama*

 141.652  144.832 

TOTAAL  212.075  240.619 

Educatieve activiteiten 

EYE walk  2.344  1.237 

Educatieve activiteiten pri-
mair onderwijs

 39  1.399  69  4.221 

Educatieve activiteiten voort-
gezet onderwijs

 185  7.202  195  8.287 

Vakstudenten en professio-
nals

 3.272  - 

Educatieve buitenschoolse 
activiteiten

 38  954  54  1.110 

TOTAAL  262  15.171  318  14.855 

Prestatieoverzicht
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2014 2013

Aantal 
eenheden

Aantal 
gebruikers

Aantal 
eenheden

Aantal 
gebruikers

Overige activiteiten

Activiteiten in andere ruimten  98  1.422  27  603 

Rondleidingen  3.004  7.514 

Filmbal, Museumnacht, overige evenementen  10  -    28  8.913 

Totaal bezoek museale activiteiten  459.359  510.409 

Branche-activiteiten  195  12.768  145  11.381 

Zaalverhuur  316  22.503  358  23.477 

Overig bezoek aan museumgebouw*  185.984  195.614 

Totaal bezoek museumgebouw  680.614  740.880 

Parisienzaal in de Hallen  264  5.574  - 

Bezoek op andere lokaties  592  2.224 

Totaal bezoek EYE  686.781  743.104 

 * EYE is grotendeels vrij toegankelijk. Om het aantal bezoekers vast te kunnen stellen wordt (sinds juni 
2013) bij de entree van het gebouw en in het Panorama het aantal bezoekers electronisch bijgehouden. 
Het overig bezoek aan het museumgebouw  bestaat onder meer uit zakelijke relaties, potientiele 
klanten, gasten voor programma’s en restaurant bezoekers.     

Prestatieoverzicht
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2014 2013

Aantal 
eenheden

Aantal 
gebruikers

Aantal 
eenheden

Aantal 
gebruikers

Educatie buiten EYE

Schoolvoorstellingen op locatie 600 67.317 531 70.648

Overige activiteiten op locatie 258 19.326

Kijkcijfer Moviezone serie (alle kanalen) 851.000

Downloads publicaties via website 2.983

Deskundigheidsbevordering 7 451

Geregistreerde informatieverzoeken

Internationale marketing

Festivals met Nederlandse films in de 
selectie

587 379

Internationale vertoningen 1.766 1.423

Reisbeurzen 98 68

Digitale presentatie

Unieke bezoeken EYE websites 1.196.629 1.214.439

Bezoeken EYE websites 1.701.066 1.766.590

Aantal bekeken pagina’s websites 5.993.579 6.220.200

Facebook, volgers 29.747 18.894

Twitter, volgers 15.917 12.460

YouTube, bekeken video’s 487.407 388.801

Prestatieoverzicht



57Jaarverslag 2014

2014 2013

Collectie aantal eenheden aantal gebruikers aantal eenheden aantal gebruikers

Bruiklenen

Films t.b.v. 
programmering in 
bruikleen

52 95

Films in bruikleen 
gegeven

in Nederland 61 170

buiten Nederland 388 210

Vertoningen/bezoek 
distributiecollectie

1.944 60.074 2.716 84.202

Landelijke televisie 
vertoningen

2 136.000 6 463.000

Landelijke kabeltele-
visie vertoningen

7

Tentoonstellingsob-
jecten in bruikleen 
ontvangen

509 535

Tentoonstellingsob-
jecten in bruikleen 
gegeven

66 59

Conservering en 
ontsluiting

Analoog geconser-
veerde film (uren)

8 7

Gedigitaliseerde

Film (uren) 82 117

Affiches 1.009 787

Foto’s 11.767 5.058

Prestatieoverzicht
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2014 2013

Aantal eenheden Aantal eenheden

Digitaliseringsgraad

Film 20% 19%

Affiches 79% 78%

Foto’s 37% 35%

Registratiegraad

Film 95% 95%

Affiches 79% 79%

Fotodossiers 98% 98%

Acquisities

Filmgerelateerde  
collecties

51 63

Films 14 22

Publiekstoegankelijkheid

Online toegankelijke hele 
films/digitale collectie

18% 16%

Online toegankelijke 
affiches/digitale collectie

15% 15%

De gehele filmgerelateerde collectie én de digitale filmcollectie zijn binnen EYE
toegankelijk.   

Prestatieoverzicht


