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Samenvatting
Dit is een monografisch onderzoek naar de tentoonstelling Foto ’37 in 1937 in het Stedelijk
Museum Amsterdam in relatie tot vergelijkbare internationale fotografische
overzichtstentoonstellingen ten tijde van het interbellum. Het onderzoek begint met een
introductie van de gebruikte theorieën en methoden namelijk: exhibition history en Actor
Netwerk Theorie (ANT). Het tweede hoofdstuk is een inleiding op de tentoonstellingen die
zijn vergeleken: Foto ’37, Film und Foto (FiFo) en Photography 1839-1937. In dit hoofdstuk
wordt ingegaan op de belangrijkste politieke, culturele en kunsthistorische ontwikkelingen in
de moderne kunst - waaronder de fotografie - die invloed hadden op
fotografietentoonstellingen ten tijde van het interbellum. Hierbij zijn de politieke onrust,
Nieuwe Fotografie en Fotografie als Kunst belangrijke thema’s. In het derde hoofdstuk wordt
met behulp van de Actor Network Theorie de tentoonstelling Foto ’37 beschreven. De
resultaten zijn verwerkt in een Actanten Netwerk Overzicht. Opvallende relaties zijn
beschreven. Een interessante bevinding is dat Eva Besnyö een centraal gepositioneerde actant
was met veel invloed. Alle actanten zijn ingedeeld in de thema’s: organisatie, financiën, doel
en design, foto’s en fotografen, events, marketing en communicatie en reacties van de pers.
De resultaten uit dit hoofdstuk zijn vervolgens gebruikt als input voor de vergelijking met de
tentoonstellingen Film und Foto en Photography 1839-1937 in het vierde en laatste
hoofdstuk. Deze twee tentoonstellingen waren geschikt voor een vergelijking met Foto ‘37,
omdat zij alle drie georganiseerd zijn in het interbellum, allen overzichtstentoonstellingen van
de fotografie zijn, allen de nadruk leggen op de fotografische stroming Nieuwe Fotografie en
alle drie internationaal van opzet zijn. De drie tentoonstellingen laten zien wat de
karakteristieke eigenschappen van de fotografie zijn door het geven van voorbeelden van
verschillende fotografische technieken, stijlen en thema’s. Er zijn twee opvallende verschillen
tussen de tentoonstellingen. Film und Foto, de eerste van de drie tentoonstellingen, richt zich
ook op film, wat bij de andere twee tentoonstellingen niet aan de orde komt, ondanks dat Film
und Foto inspiratie was voor Foto ’37 en Photography 1839-1937. Een ander opvallend
verschil is dat Foto ’37 meer dan de andere tentoonstellingen gericht is op de
documentairefotografie. Foto ’37 wil de maatschappelijke rol van de fotografie benadrukken
en zorgt hiermee voor een kantelpunt in de fotografische ontwikkelingen van het interbellum.
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Inleiding
‘Een van de belangrijkste vooroorlogse fotomanifestaties in Nederland’ en ‘een omslagpunt in
de geschiedenis van de Nederlandse fotografie’ zo werd de tentoonstelling Foto ’37 in het
Stedelijk Museum in Amsterdam genoemd door verschillende fotografie-experts.1 Deze
tentoonstelling was te zien vanaf 19 juni tot en met 26 september 1937. Foto ’37 werd
georganiseerd door de tentoonstellingscommissie van de Bond van Kunstenaars ter
Verdediging van de Kulturele Rechten (BKVK), onder auspiciën van de Nederlandsche
Vereeniging van Ambachts- en Nijverheidskunst (VANK). De tentoonstellingscommissie
bestond uit de fotografen Paul Schuitema (1897-1973), Cas Oorthuys (1908-1975) en Eva
Besnyö (1910-2003).2 Deze internationale tentoonstelling met vijftienhonderd foto’s van een
breed scala aan fotografische technieken en stijlen moest een goed beeld geven van de
diversiteit van de moderne fotografie uit die tijd.3 In deze masterscriptie wordt uitgebreid
onderzoek gedaan naar de tentoonstelling Foto ’37 en de verhouding van deze tentoonstelling
tot twee vergelijkbare fototentoonstellingen in het interbellum.
Over de tentoonstelling Foto ’37 is relatief weinig secundaire literatuur geschreven. In
de catalogus bij de tentoonstelling “Modern Perspectives Foto & Film Amsterdam 19201940” die in 2019 en 2020 te zien was in het Stadsarchief Amsterdam wordt Foto ’37 kort
beschreven.4 Daarnaast wordt Foto ’37 genoemd in de catalogus Nieuwe Kaders:
Schilderkunst, fotografie en film 1920-1940 geschreven door Marieke Jooren in 2020 en
uitgegeven naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling in museum MORE.5 In beide
catalogussen wordt echter geen uitgebreide beschrijving of analyse gegeven van Foto ‘37. De
tentoonstelling is wel onderzocht door oud-conservator fotografie van het Nederlands
Fotomuseum Flip Bool (1947) in samenwerking met Kees Broos (1940-2015), oudconservator hedendaagse kunst van het Kunstmuseum Den Haag. In verschillende publicaties
van Bool en Broos komt de tentoonstelling aan de orde. Hun meest uitgebreide publicatie over
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dit onderwerp is een hoofdstuk in het boek Fotografie in Nederland 1920-1940 uit 1979.6 In
dit boek wordt de geschiedenis van de fotografie in Nederland tussen 1920 en 1940
beschreven in dertien hoofdstukken. Daarvan gaat een hoofdstuk over de tentoonstelling Film
und Foto door Broos en een over Foto ’37 door Bool. In dit laatste hoofdstuk wordt de
tentoonstelling beschreven aan de hand van primaire literatuur zoals de catalogus, brieven en
krantenartikelen. Bool gaat voornamelijk in op de indeling van de zalen, de publicaties die bij
de tentoonstelling werden uitgegeven en de internationale inzendingen die voor de
tentoonstelling werden geregeld. Bool geeft een gedetailleerde beschrijving en plaatst de
tentoonstelling in (kunst)historische context. In het huidige onderzoek is dit hoofdstuk van
Bool gebruikt als startpunt, er wordt voortgeborduurd op informatie die Bool heeft verzameld.
Tijdens dit onderzoek heeft er een bezoek plaatsgevonden bij de heer Bool, waarbij hij
primaire bronnen heeft gedeeld, namelijk: een vouwblad en garantieformulier.7 Het vouwblad
werd tijdens Foto ‘37 uitgegeven. Het geeft een goed beeld van de tentoonstelling en de
indeling van de zalen en noemt de deelnemende fotografen.8 Het garantieformulier is
onderdeel van een brief die door de tentoonstellingscommissie werd rondgestuurd voor het
bijeenbrengen van een garantiefonds. Hierin worden de doelen van de tentoonstelling
beschreven.9 Tien jaar na het uitbrengen Fotografie in Nederland 1920-1940 besteden Bool
en Broos weer aandacht aan Foto ’37 in het boek De nieuwe fotografie in Nederland. Hierin
wordt Foto’37 beschreven met behulp van de informatie uit Fotografie in Nederland 19201940, het bestaat voornamelijk uit herhaling.10 In nieuwere publicaties komt de
tentoonstelling zeer kort ter sprake, zoals in Dutch Eyes: Nieuwe geschiedenis van de
fotografie in Nederland uit 2007 door Bool en Mattie Boom (1957), conservator fotografie
van het Rijksmuseum. In een pagina wordt de tentoonstelling kort en bondig beschreven.
Deze laatste publicatie was vooral nuttig omdat in het hoofdstuk ‘Tussen vernieuwing en
traditie, 1925-1945’ van Bool in wordt gegaan op de politieke en kunsthistorische context.11
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Van Foto ’37 is helaas maar één zaalfoto te vinden. Er zijn geen plattegronden in de
archieven van het Stedelijk Museum Amsterdam of Stadsarchief Amsterdam. Ook elders zijn
geen andere zaalfoto’s of plattegronden bekend. Wel is er ander primair bronmateriaal van
deze tentoonstelling beschikbaar. Er is geen catalogus uitgebracht, maar wel een speciaal aan
de tentoonstelling gewijd nummer van het tijdschrift Prisma der Kunsten. Hierin zijn artikelen
opgenomen van verschillende fotografen over uiteenlopende onderwerpen zoals
kleurenfotografie en fotografie in de tandheelkunde.12 In de Groene Amsterdammer verscheen
op 19 juni 1937 een heel nummer over de tentoonstelling met bijdragen van verschillende
fotografen over onder andere wetenschappelijke fotografie, amateurfotografie en
misdaadfotografie.13 Bool verwees in het gesprek ook naar een correspondentiemap over deze
tentoonstelling die hij in 2012 doneerde aan het Nederlands Fotomuseum te Rotterdam. Deze
map is een van de belangrijkste bronnen gebleken voor de analyse van de tentoonstelling in
hoofdstuk 3. De correspondentiemap bevat om en nabij vijfhonderd brieven van voornamelijk
de secretaris van de tentoonstellingscommissie Besnyö. De brieven komen uit het archief van
Mea Dekker (1921-1984). Mea Dekker was de ex-vrouw van de fotograaf Carel Blazer (19111980), die deelnam aan de tentoonstelling Foto ‘37. De brieven zijn volgens Bool gevonden
op de zolder van het pand aan de Keizersgracht 522, waar Blazer, Besnyö en de architect
Alexander Bodon woonden ten tijde van de tentoonstelling.14 In het Stadsarchief Amsterdam,
dat het archief van voor 1980 van het Stedelijk Museum Amsterdam beheert, is in de
inventaris 30041 van het Stedelijk Museum geen aparte map over Foto ’37 te vinden.
Waarschijnlijk omdat het Stedelijk Museum Amsterdam zelf niet de organisator van deze
tentoonstelling was. Het persarchief van de tentoonstelling is wel in het Stedelijk Museum
Amsterdam beschikbaar en geraadpleegd.
Sinds het onderzoek van Bool en Broos in 1979 en 1989 is geen verder uitgebreid
onderzoek meer gedaan naar de tentoonstelling Foto ‘37, terwijl de tentoonstelling volgens
hen en anderen (zoals de huidige senior conservator Fotografie van het Fotomuseum Den
Haag, Wim van Sinderen, aangeeft in het boek Fotoverhalen) kan worden gezien als een van
de belangrijkste vooroorlogse fotomanifestaties in Nederland.15 Volgens Bool en Broos zijn er
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een aantal aspecten die deze tentoonstelling belangrijk maakt: Foto ’37 gaf een radicaal ander
beeld van de fotografie dan daarvoor werd getoond in fototijdschriften en op fotosalons.16 Het
was een manifestatie van de Nieuwe Fotografie en gaf een goed beeld van alles wat zich in
Nederland in korte tijd in de fotografie had afgespeeld.17 Met vijftienhonderd foto’s van
Nederlandse en buitenlandse fotografen liet de tentoonstelling de veelzijdigheid van de
moderne fotografie zien.18 Volgens Bool en Broos, markeerde de tentoonstelling het einde
van de Nieuwe Fotografie, omdat hierna de Tweede Wereldoorlog uitbrak en fotografen zich
zouden richten op de meer maatschappelijk inzetbare documentaire fotografie.19 Deze
ontwikkeling richting de documentaire fotografie werd al duidelijk uit de laatste zaal van Foto
’37. Deze zaal betekende de doorbraak voor de documentaire fotografie met foto’s van de
Spaanse Burgeroorlog van onder andere John Fernhout (1913-1987) en Carel Blazer.20
Volgens Bool vormde Foto ’37 daarom een omslagpunt in de geschiedenis van de
Nederlandse Fotografie. Het kantelpunt van Nieuwe Fotografie naar documentaire
fotografie.21
Het onderzoek van Bool en Broos geeft nog geen volledig beeld van de
tentoonstelling, er wordt bijvoorbeeld niet uitgebreid ingegaan op de internationale netwerken
die nodig waren voor het organiseren van de tentoonstelling. Daarnaast is interessante
informatie uit de brieven van de tentoonstellingscommissie onbenut gebleven. Terwijl deze
brieven juist een goed beeld kunnen geven van de organisatie van de tentoonstelling en de
actoren die hierbij een rol speelden. Om een beter beeld te krijgen van Foto ’37 wordt in deze
scriptie onderzoek gedaan naar de tentoonstelling. Doormiddel van de Actor Netwerk Theorie
(ANT) wordt zoveel mogelijk informatie over Foto ’37 verzameld en wordt een inschatting
gemaakt van de rol van de verschillende menselijke en niet-menselijke actoren, zoals
personen, instituties, de tentoongestelde foto’s etc. Vervolgens wordt Foto ’37 vergeleken met
de tentoonstellingen Film und Foto te Stuttgart in 1929 en Photography 1839-1937 te New
York in 1937. Dit om inzicht te krijgen in de overeenkomsten en verschillen tussen
vergelijkbare fototentoonstellingen in het interbellum om zo opvallende elementen van Foto
’37 te kunnen herkennen. Voor u ligt zodoende een monografisch onderzoek naar de
16
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tentoonstelling Foto ’37 in het Stedelijk Museum in Amsterdam in relatie tot
vergelijkbare internationale fotografische overzichtstentoonstellingen ten tijde van het
interbellum. In dit onderzoek zijn drie deelvragen beantwoord namelijk:
-

Wat waren de belangrijkste politieke, culturele en kunsthistorische ontwikkelingen in
de moderne kunst - waaronder de fotografie - die invloed hadden op
fotografietentoonstellingen ten tijde van het interbellum?

-

Wat voor tentoonstelling was Foto ’37 en wat waren de belangrijkste actanten in de
totstandkoming van deze tentoonstelling?

-

Hoe verhoudt de tentoonstelling Foto ‘37 zich tot vergelijkbare internationale
fotografische overzichtstentoonstellingen ten tijde van het interbellum?

Voor de vergelijking is gekozen voor de tentoonstellingen Film und Foto en Photography
1839-1937, omdat deze fotografietentoonstellingen ook georganiseerd zijn in het Interbellum.
Daarnaast zijn deze twee tentoonstellingen eveneens overzichtstentoonstellingen met de
ambitie om internationale ontwikkelingen in de fotografie te laten zien. Alle drie de
tentoonstellingen zijn groepstentoonstellingen met internationale inzendingen van fotografen
van over de hele wereld. Het is interessant om deze drie tentoonstellingen te vergelijken en zo
overeenkomsten en verschillen te ontdekken tussen landen, organisaties en de stand van
fotografische ontwikkelingen.
In het eerste hoofdstuk worden de theorieën en methoden beschreven, beginnend bij
exhibition history waarna verder ingegaan wordt op de Actor Network Theorie (ANT). Het
tweede hoofdstuk beschrijft de culturele, kunsthistorische en politieke ontwikkelingen in de
fotografie in het interbellum en geeft een inleiding op de drie tentoonstellingen die zullen
worden vergeleken. De ontwikkelingen in de fotografie kunnen worden gezien als actanten
die invloed hadden op de tentoonstellingen die in dit onderzoek worden besproken en geven
een beeld van de tijd waarin de tentoonstellingen werden georganiseerd. Het derde hoofdstuk
is een beschrijving van de tentoonstelling Foto ’37 aan de hand van een Actanten Netwerk
Overzicht (bijlage 1) dat is opgesteld met behulp van ANT. Over deze tentoonstelling was
relatief weinig informatie te vinden. De grootste bron van informatie waren de
bovengenoemde primaire bronnen: vouwblad, persarchief, de catalogus in Prisma der
Kunsten, het speciaal uitgegeven nummer van de Groene Amsterdammer en de map met
brieven van de tentoonstellingscommissie. Deze bronnen lenen zich uitstekend voor een
ANT-analyse waarin onderzoek wordt gedaan naar de relaties tussen actanten, met als doel
extra informatie over de tentoonstelling te vinden. Vervolgens worden de resultaten uit het
10

ANT-onderzoek in hoofdstuk vier vergeleken met de tentoonstellingen Film und Foto en
Photography 1839-1937. Deze tentoonstellingen zijn beschreven aan de hand van primaire en
secundaire literatuur. Hierbij waren voornamelijk de catalogussen van de tentoonstellingen
belangrijke bronnen. Gezien de beperkte tijd die voor dit onderzoek beschikbaar was, was het
niet mogelijk om een uitgebreide op ANT gebaseerde analyse te doen van Film und Foto en
Photography 1839-1937. Dit was ook niet nodig gezien de hoeveelheid informatie die al
beschikbaar was. Dit was voldoende om alle drie de tentoonstellingen te kunnen vergelijken
op de thema’s: organisatie, doel en design, foto’s en fotografen, events, marketing en
communicatie en reacties van de pers. Alleen over events bij Photography 1839-1937 was
onvoldoende informatie om te kunnen vergelijken. Voor dit onderzoek werd van Foto’37 ook
de financiële situatie geanalyseerd. Deze informatie is uiteindelijk niet in dit
onderzoeksverslag opgenomen, omdat dit kunsthistorisch gezien minder relevant is. Daarnaast
was er over FiFo en Photography 1839-1937 geen financiële informatie beschikbaar en was
vergelijken dus onmogelijk. Het kopje Financiën is wel in het Actanten Netwerk Overzicht
(bijlage 1) opgenomen, omdat hierover veel correspondentie was.
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1. Theorie en Methode
Exhibition History
‘It is now widely accepted that the art history of the second half of the twentieth century is no
longer a history of artworks, but a history of exhibitions’, volgens curator en kunsthistorica
Florence Derieux.22 Ondanks dat de geschiedenis van tentoonstellingen oftewel exhibition
history altijd onderdeel is geweest van kunsthistorisch onderzoek heeft het zich de laatste
jaren snel ontwikkeld.23 Exhibition history richt zich tot nu toe voornamelijk op
tentoonstellingen van hedendaagse kunst vanaf de tweede helft van de 20ste eeuw.24 Zo is
bijvoorbeeld het nieuwste boek van Afterall: Art and its Worlds: Exhibitions Institutions and
Art Becoming Public uit de serie Exhibition Histories gericht op tentoonstellingen vanaf 1980
en ook alle andere publicaties uit deze serie gaan in op tentoonstellingen van na 1950.25 Een
ander voorbeeld is het boek Show Time van Jens Hoffmann, oprichter van het tijdschrift The
Exhibitionist, dat alleen tentoonstellingen vanaf 1980 bespreekt.26 Volgens Julian Myers,
Assistant Professor Visual Studies and Curatorial Practice in California, is dit echter niet waar
de geschiedenis van tentoonstellingen zou moeten beginnen. Dat is volgens hem tijdens de
verlichting in West-Europa.27 Ook volgens Felix Vogel, academisch assistent bij het Institute
of Art History aan de universiteit Zurich, zou tentoonstellingsgeschiedenis niet alleen
tentoonstellingen van hedendaagse kunst na 1960 moeten bevatten. Volgens hem is de
oorzaak van deze keuze de opkomst van de autonome curator in die tijdsperiode. Daarnaast is
volgens hem in het curatoriële discours het concept van een tentoonstelling als “creatief
product” ontoereikend. Hierdoor vallen volgens Vogel sommige tentoonstellingen buiten de
canon van exhibition history, terwijl ze hier misschien wel in thuis horen.28 Een uitzondering
op de keuze voor dit beperkte tijdvak is het overzichtswerk van Bruce Altshuler Salon to

22
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23

Vogel, “On the canon of exhibition history,” 192.
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Biennial: Exhibitions That Made Art History waarbij het eerste volume gericht is op de
periode 1863-1959.29
Overigens is niet iedereen het eens met het statement van Derieux. Volgens Myers
staat exhibition history niet op zichzelf en kunnen kunstwerken hierin niet worden
overgeslagen. Hij vindt dat er een ‘fobie voor kunstwerken’ ontstaat, dat volgens hem een
fetisjisering van tentoonstellingen tot gevolg heeft.30 Volgens Vogel ligt daarnaast in
exhibition history te veel nadruk op groepstentoonstellingen gecureerd door bekende
curatoren.31 Zo schreef Hans-Ulrich Obrist in 2008 A brief History of Curating waarin elf
interviews met belangrijke curatoren zijn opgenomen.32 Volgens Vogel gaat dit niet zozeer
over een geschiedenis van tentoonstellingen, maar over de curatoren zelf.33
In dit onderzoek zal worden getracht een bijdrage te leveren aan exhibition history in het
algemeen. Door te kiezen voor een tentoonstelling van voor 1950 wordt er bijgedragen aan
een exhibition history waarin ook oudere tentoonstellingen een belangrijke rol spelen.
Bovendien zorgt het voor aandacht voor fotografietentoonstellingen. Foto ’37 is een
tentoonstelling die niet gecureerd is door een bekende curator, maar door de
tentoonstellingscommissie bestaande uit een groep fotografen. Om een ‘fobie voor
kunstwerken’ tegen te gaan zal in dit onderzoek, voor zover mogelijk, aandacht worden
besteed aan de foto’s die tentoongesteld zijn tijdens Foto ‘37. Er is weinig bekend over de
exacte foto’s die in de tentoonstelling hingen, door het gebrek aan een plattegrond en
voldoende zaalfoto’s, maar uit persdocumentatie en ander archiefmateriaal kan wel worden
achterhaald welke foto’s zeker te zien waren.

Actor Netwerk Theorie
Om richting te geven aan deze scriptie wordt de sociologische Actor Netwerk Theorie
gebruikt. ANT werd ontwikkeld door onder andere sociologen Michel Callon (1945),
Madeleine Akrich (1959), John Law (1946) en Bruno Latour (1947). De theorie komt
oorspronkelijk uit de science and technology studies, maar wordt inmiddels ook gebruikt in de
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Altshuler, Salon to Biennial.
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Myers, “On the Value of a History of Exhibitions,” 27.
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Vogel, “Notes on exhibition history in curatorial discourse,” 48-49.
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sociale kunstgeschiedenis en in kunstsociologisch onderzoek.34 In het boek Reassembling the
social: an introduction in Actor-Network-Theory van Bruno Latour uit 2005 beschrijft hij
uitgebreid wat hij bedoelt met ANT en vooral ook wat niet.35 In de inleiding beschrijft hij
allereerst zijn kritiek op de gangbare beschrijving van de discipline sociologie: “the science of
the social”.36 Volgens hem is de term “sociaal” een lege term geworden die opnieuw moet
worden gedefinieerd. De term wordt alleen gebruikt voor mensen en moderne samenlevingen,
terwijl het een veel breder domein is dan dat. “Sociaal” wordt gebruikt voor het beschrijven
van aspecten die overblijven, als de niet-sociale fenomenen, zoals politiek, biologie of
economie, eraf worden gehaald. Wat overblijft zijn de sociale aspecten. Volgens deze
gangbare definitie bestaat er een sociale context, waarin de niet-sociale activiteiten
plaatsvinden. Deze sociale context wordt gezien als een gegeven en wordt gebruikt voor het
uitleggen van de niet-sociale activiteiten. Bijvoorbeeld een kunstwerk is “autonoom”, maar
kan worden uitgelegd aan de hand van de sociale context. Volgens ANT bestaat deze sociale
context helemaal niet. Latour beschrijft de discipline als “the sociology of associations”.
Hierbij wordt “sociaal” niet gezien als residu van bijvoorbeeld politiek of biologie, maar juist
als het tegenovergestelde. Volgens deze definitie zouden de relaties die niet-sociale
fenomenen bieden, kunnen helpen bij het uitleggen van “sociale” netwerken en dus niet
andersom. Volgens deze nieuwe definitie is “sociaal” een connectie tussen dingen die op
zichzelf niet “sociaal” zijn. Het woord “sociaal” wordt hierdoor veel breder toegepast, het kan
elke vorm van samenstelling (“association”) betekenen. Het gaat hier dus om de relaties en de
bewegingen tussen de entiteiten, of in de letterlijke woorden van Latour: ‘Thus, social, for
ANT, is the name of a type of momentary association which is characterized by the way it
gathers together into new shapes’.37 “Sociologie” zou dan het achterhalen van deze relaties
moeten zijn, in plaats van de “science of the social”. Het heeft volgens Latour dan ook geen
zin om uitleg over de sociale context te geven bij bijvoorbeeld kunstwerken. Hierover zegt
hij: “Every sculpture, painting […] and novel has been explained to nothingness by the social
factors “hidden behind” them . . . all the objects people have learned to cherish have been
replaced by puppets projecting social shadows which are supposed to be the only “true
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reality” that is “behind” the appreciation of the work of art . . .”.38 Een goed onderzoek bestaat
volgens Latour dus louter uit een beschrijving, zonder uitleg, want als een beschrijving uitleg
vereist is het een slechte beschrijving.39
Een belangrijk aspect van ANT is dat niet alleen wordt gekeken naar menselijke
invloeden binnen netwerken, maar ook naar de invloed van niet menselijke factoren. Er zijn
dus niet alleen actoren (menselijke invloeden), maar ook actanten (menselijke én nietmenselijke invloeden), zij vormen samen een netwerk. Een actant kan bijvoorbeeld een object
zijn, een instituut, een tentoonstelling of een andere menselijke of niet-menselijke factor.
Deze actanten bestaan zelf vervolgens weer uit onderdelen. Volgens Latour kunnen objecten
niet bestaan zonder “vol te zijn van mensen”. Het onderzoek naar mensen moet dus
onvermijdelijk ook onderzoek naar objecten bevatten.40 Niet-menselijke actanten zijn in dit
geval dan ook even belangrijk in netwerken als menselijke actanten.41
Latour beschrijft in zijn boek een netwerk als een aaneenschakeling van acties, waarin
elke participant wordt behandeld als een even invloedrijke bemiddelaar.42 Een goede ANTtekst zal dan ook een beschrijving zijn, waarin de invloed van alle actanten beschreven wordt.
Pas als actanten worden behandeld als mediator (dus niet alleen als tussenpersoon), kan men
de bewegingen tonen van “het sociale” en dit zichtbaar maken voor de lezer. “Het sociale”
wordt hierdoor een circulerende entiteit, die niet langer bestaat uit een samenkomst van
dingen die eerder werden bestempeld als een deel van de “society”. Een goede tekst, volgens
Latour, brengt netwerken van actoren aan het licht door het traceren van een set aan relaties.43
In een slechte tekst wordt alleen aandacht besteed aan een paar actanten die acties van alle
andere actanten veroorzaken. Die anderen verdwijnen dan naar de achtergrond. Deze actanten
maken geen verschil meer en zijn dus eigenlijk ook geen actant. Een netwerk is dus een
concept, een beschrijving van de bewegingen tussen actanten. Het is een tool om iets te
helpen beschrijven, niet hetgeen dat beschreven moet worden. ANT is dus niet geschikt voor
het beschrijven van netwerken, want dan wordt louter een tool beschreven, maar ANT kan
een onderzoeker wel inzicht geven in de onderlinge relaties van actanten binnen een netwerk.
ANT functioneert op deze manier voornamelijk als beginpunt voor verder onderzoek. Latour
38
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beschrijft ANT als een reisgids in plaats van een methode, iets wat suggesties geeft in plaats
van zichzelf op te leggen aan de onderzoeker.44
In dit onderzoek wordt ANT gebruikt als beginpunt. Het wordt allereerst gebruikt voor
het onderzoeken van de relaties tussen de verschillende actanten. Hierbij wordt dus alleen
beschreven en geprobeerd niet te vervallen in een uitleg. Het ANT-onderdeel is een beginpunt
van waaruit interessante relaties opvallen. ANT is een goede start voor dit onderzoek, omdat
het onderwerp van deze scriptie geen menselijk actor is, maar een actant, namelijk de
tentoonstelling Foto ‘37. Op deze manier kunnen relaties tussen menselijke actoren en nietmenselijke actancten zoals de tentoonstelling zelf, worden onderzocht. Het dient als
hulpmiddel om relevante informatie boven tafel te krijgen.
Dit is niet de eerste keer dat ANT zal worden toegepast op de kunstgeschiedenis.
Kunsthistoricus Michael Zell gebruikte ANT bijvoorbeeld in zijn onderzoek “Rembrandt’s
Gifts: A Case Study of Actor-Network-Theory”. Volgens Zell is ANT geen toepasbare theorie
of theoretisch kader en geeft het geen mogelijkheden voor het verklaren van de werking van
sociale netwerken. Het is volgens Zell wél een heuristisch model dat goed te gebruiken is in
de kunstgeschiedenis voor het conceptualiseren van sociale relaties. In zijn studie gebruikt hij
ANT voor het onderzoeken van de onderlinge onafhankelijke relaties tussen Rembrandt, zijn
kunst, zijn verzamelaars en zijn beschermheren.45 Volgens Zell biedt ANT de mogelijkheid
om de sociale wereld te zien waarin objecten een belangrijke rol spelen als mediator en waar
niet meer gekeken wordt naar de sociale context om een kunstwerk te verklaren, maar naar de
interacties van alle actanten met en vanuit het kunstwerk.46 In het onderzoek naar Foto ’37 zal
een vergelijkbare aanpak worden uitgevoerd in het derde hoofdstuk. Er wordt dus niet
gekeken naar de context van de tentoonstelling Foto ‘37, maar naar de relaties tussen de
verschillende actanten.
Ook kunstsocioloog Pascal Gielen paste ANT toe in zijn onderzoek naar artistieke
selecties in de hedendaagse dans en beeldende kunst in Vlaanderen. In zijn boek Kunst in
Netwerken geeft hij ANT als alternatieve zienswijze voor de kritische sociologie van de
Franse socioloog Pierre Bourdieu (1930-2002). Volgens Gielen zijn de theorieën van
Bourdieu niet goed toepasbaar op kunstwerken, omdat hij een blinde vlek voor het kunstwerk
heeft. Volgens Gielen bestaat het kunstwerk niet in de sociologie van Bourdieu, het bestaat
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alleen in het discours over het kunstwerk.47 Bourdieu zou zijn veldtheorie opgebouwd hebben
rond een leeg centrum. Het kunstwerk wordt binnen een al uitgewerkt sociologisch denkkader
geplaatst. Het sociale is hierin zowel de oorzaak als de interpretatie van een kunstwerk.48 Het
kunstwerk kan zodoende niet als volwaardige mediator functioneren.49 ANT kan volgens
Gielen een alternatief zijn, omdat hierin zowel mensen als objecten een rol spelen in het
kunstveld en elkaar beïnvloeden.50
Op ANT zijn ook een aantal belangrijke kritiekpunten. Zo is het volgens antropoloog
Stephen Collier, die een review schreef van het boek Reassambling the Social, niet duidelijk
welke relaties het waard zijn om te volgen en welke actoren gevolgd zouden moeten worden
en voor hoelang. Ook is niet duidelijk wat een startpunt en een eindpunt zou kunnen zijn;
wanneer behaalt het onderzoek een significante conclusie? 51 Volgens Latour kan dit opgelost
worden door de taak van het ordenen en definiëren van “het sociale” geheel over te laten aan
de actoren zelf, niet aan de analist.52 In dit onderzoek naar Foto ’37 wordt ANT alleen
gebruikt als beginpunt van het onderzoek. Er zal dan ook niet worden getracht een uitputtende
lijst aan relaties tussen actanten te maken. Eerder zal er worden gekeken naar opvallende
relaties tussen actanten en de tentoonstelling. Het ANT-onderdeel van het onderzoek zal dus
nooit echt afgerond zijn, maar eindigt op het moment dat er interessante aanknopingspunten
zijn verzameld voor verder onderzoek.
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2. Fotografie in het interbellum
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de culturele, kunsthistorische en politieke ontwikkelingen
in de moderne kunst, waaronder de fotografie in het interbellum. Dit geeft een beeld van de
tijd waarin de tentoonstelling Foto ’37 werd georganiseerd. Bovendien geeft het inzicht in de
ontwikkelingen in de fotografie die invloed hadden op de tentoonstellingen Foto ‘37, Film
und Foto en Photography 1839-1937. Dit hoofdstuk geeft een inleiding op deze drie
tentoonstellingen.

Nieuwe Fotografie
Het interbellum was enerzijds een periode van modernisme en internationalisme voornamelijk voor de avant-garde-, maar anderzijds ook van traditionalisme en nationalisme.
Het einde van de Eerste Wereldoorlog zorgde voor hoop op een nieuwe toekomst. Het was
een tijd van massaproductie en snelle technologische vooruitgang, zoals de opkomst van de
snelwegen, elektrische tram en huishoudelijke apparatuur.53 Dit moderne levensgevoel werd
door de avant-garde van de jaren twintig verwoord in stromingen als het Nieuwe Bouwen, De
Nieuwe Zakelijkheid en de Nieuwe Typo en Fotografie.54
De Hongaarse fotograaf en theoreticus László Moholy-Nagy (1895-1946) was een
sleutelfiguur voor de Europese moderne kunst in het interbellum.55 In 1920 vertrok hij van
Budapest naar Berlijn en in 1923 werd hij docent aan het Bauhaus in Weimar.56 Voor een
reeks Bauhausbücher schreef hij in 1925 het boek Malerei Fotografie Film. In dit boek bracht
Moholy-Nagy verschillende fotografische bronnen samen zoals fotogrammen, luchtfoto’s en
wetenschappelijke foto’s.57 In het boek probeerde hij, naar eigen zeggen, de problematiek van
het hedendaagse optische ontwerp te vatten. De middelen die de fotografie gaf, speelden
daarin een belangrijke rol en waren volgens hem nog onderschat.58 In het boek stelt hij dat
fotografie en film veel geschikter waren voor het weergeven van de werkelijkheid dan
schilderkunst. Schilderkunst zou zich moeten richten op abstractie en kleur, fotografie op het
53
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gebruik van licht in plaats van pigment en film op beweging.59 In 1933 werd het Bauhaus
gesloten en vluchtte Moholy-Nagy naar Amsterdam, waar hij tot 1935 bleef.60
Een paar jaar daarvoor in 1929 organiseerde de Deutscher Werkbund de grote
internationale tentoonstelling Film und Foto (FiFo) in Stuttgart. Moholy-Nagy leverde maar
liefst 97 foto’s, fotogrammen en fotomontages voor de tentoonstelling.61 Naast dat een hele
ruimte met zijn werk was gevuld, was hij ook de curator van de eerste zaal.62 In de
tentoonstelling was de overgang te zien van kunstfotografie, een schilderachtige stijl van
fotografie, naar “Nieuwe Fotografie”, de naam die werd gegeven aan foto’s met een nadruk
op industriële onderwerpen, close-ups en opvallende camerahoeken. De naam werd afgeleid
van de Duitse kunststroming Neue Sachlichkeit.63 De fotograaf, typograaf en vormgever Piet
Zwart (1885-1977) was de coördinator van de Nederlandse inzending voor FiFo. Hij
beschreef in het weekblad Wereldkroniek onder de titel “Fotovisie” wat hij als doel van de
Nieuwe Fotografie zag. Volgens hem was de fotografie een documentair reportagemiddel en
een factor in het dagelijks leven, zonder dat er schilderachtige impressionistische
bewerkingen nodig waren. Hij zette zich duidelijk af tegen de kunstfotografie.64 In 1936
beschreef de fotograaf Nico de Haas (1907-1995) in vijf punten de Nieuwe Fotografie in een
speciaal nummer hierover in het architectenblad De 8 en opbouw (afb.2).65 Zwart keurde deze
beschrijving goed.66
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Afb.2. Nico de Haas, “5 punten voor een nieuwe fotografie,” De 8 en opbouw, 8 februari 1936.
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Een andere belangrijke figuur voor voornamelijk de Nederlandse fotografie was de van
oorsprong Hongaarse fotografe Eva Besnyö. Zij ging in september 1930 in Berlijn wonen om
haar fotografie aan de man te brengen. Berlijn was de jaren daarvoor uitgegroeid tot een
belangrijk centrum voor de fotografie, onder andere door de lichte camera’s die daar in de
jaren twintig waren ontwikkeld. 67 Deze camera’s zorgden ervoor dat fotografen de
mogelijkheid hadden onder vreemde hoeken, met krappe verkorting en bijzondere kaders te
fotograferen en niet meer vanuit het gebruikelijke navelperspectief, maar vanuit het
perspectief van het camera-oog.68 Besnyö werd in Berlijn opgevangen door de assistent van
Moholy-Nagy; fotograaf György Kepes (1906-2001). In Berlijn werd de sfeer grimmiger,
waardoor de Joodse Besnyö moest vluchten. In 1932 vertrok ze naar Amsterdam op advies
van haar toenmalige geliefde en toekomstig echtgenoot, de cineast en fotograaf John
Fernhout. In Amsterdam werd ze opgevangen in het kunstenaarsmilieu van zijn moeder de
schilder Charley Toorop (1891-1955).69 Toorop was in Nederland een belangrijke
verbindende figuur voor kunstenaars van de avant-garde. Tot haar kring behoorden onder
andere oprichters van het literaire tijdschrift Forum Menno ter Braak (1902-1940) en Eduard
du Perron (1899-1940), cineast en leermeester van Fernhout, Joris Ivens (1898-1989)
waarmee ze betrokken was bij de oprichting van de Filmliga, Moholy-Nagy en vele anderen.70
Besnyö kon dankbaar gebruik maken van Toorops netwerk.
Besnyö leerde fotograaf, ontwerper en hoofdleraar aan de Haagse Academie van
Beeldende Kunsten Paul Schuitema kennen na een tentoonstelling van haar werk.71 In 1933
ontmoette ze de fotografen Oorthuys en Blazer. Ze werd goed bevriend met Blazer en ging in
1934 met hem en architect Alexander Bodon (1906-1993) samenwonen op de Keizersgracht
nummer 522, waar zich later het secretariaat van Foto ’37 zou bevinden. Het idee voor het
organiseren van de tentoonstelling Foto ’37 in het Stedelijk Museum kwam van Oorthuys,
Blazer en Besnyö, die toen lid waren van de nieuw opgerichte film en fotografengroep van de
BKVK.72 Samen met VANK, waar Schuitema de voorzitter van de tentoonstellingscommissie
van was, werd het idee besproken. VANK had al sinds 1930 van het Stedelijk Museum de
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opdracht gekregen om een reeks tentoonstellingen over toegepaste kunst te maken en
introduceerde daarbij vaker werk van avant-gardekunstenaars. Ze stelde “haar” zalen ter
beschikking voor de fototentoonstelling.73 In Foto ’37 kwamen de idealen van de Nieuwe
Fotografie uit FiFo duidelijk terug. Ze waren ook terug te lezen in het artikel van Schuitema
“Fotovraagstukken 1937” dat gepubliceerd werd in een speciaal aan de tentoonstelling gewijd
nummer van de Groene Amsterdammer: ‘We hebben ingezien dat de fotografische visie van
het statische in het dynamische is overgegaan, dat ons standpunt niet opnieuw op andere wijze
is verstard, maar dat ze zich juist uit deze verstarring, uit deze romantische zwelgpartijen,
heeft losgemaakt, bewegelijk is geworden en daarom juist weer de mogelijkheden van
ontwikkeling in zich kan dragen. Dat ze den sprong in de ruimte heeft gedaan’.74
In hetzelfde jaar dat Foto ’37 plaatsvond in het Stedelijk Museum werd in het Museum
of Modern Art (MoMA) in New York de tentoonstelling Photography 1839-1937
georganiseerd. Alfred H. Barr Jr. (1902-1981) was sinds de opening van het Museum of
Modern Art in New York directeur. Hij kreeg van museum trustee David H. McAlpin (1897–
1989) het advies om een fototentoonstelling te organiseren. McAlpin was een verzamelaar en
ambassadeur van de fotografie en bevriend met verschillende Amerikaanse kunstenaars en
fotografen. Barr gaf de opdracht aan zijn bibliothecaris Beaumont Newhall (1908-1993), die
al langere tijd geïnteresseerd was in fotografie.75 Newhall koos ervoor een internationale
historische overzichtstentoonstelling te maken van het medium fotografie als geheel. Bij deze
tentoonstelling werd wederom de expertise van Moholy-Nagy gevraagd. Dit keer in de vorm
van een internationale adviescommissie. Uiteindelijk leverde Moholy-Nagy wel zijn eigen
werk aan, maar kon hij door de politieke situatie niet veel meer betekenen.76 Besnyö was op
de hoogte van deze tentoonstelling en had contact met Newhall. Ze vroeg hem de catalogus
van zijn tentoonstelling te sturen en of het mogelijk was om contact te onderhouden over
ontwikkelingen in de fotografie in Amerika.77
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Fotografie als Kunst
In het artikel “Fotovraagstukken” van Schuitema in De Groene Amsterdammer kwam nog een
ander belangrijk vraagstuk uit de fotografie in het interbellum naar voren, namelijk de
discussie of fotografie tot de kunsten behoorde. Volgens Schuitema was deze vraag irrelevant,
omdat de fotografie volgens hem met geen enkel ander medium vergeleken kon worden.78
Deze discussie kwam onder andere voort uit het essay “The work of art in the age of
mechanical reproduction” uit 1935 van theoreticus Walter Benjamin (1892-1940). In dit essay
ontzegde Benjamin de fotografie een “aura” vanwege de technische reproduceerbaarheid. 79
Volgens oud-directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam Gijs van Tuyl kreeg de
fotografie door de institutionele context van het museum uiteindelijk toch de status van
kostbaar en uniek object. Volgens hem is het de ironie van de geschiedenis dat de fotografie
door de zeldzaamheidswaarde een “aura” heeft gekregen.80

Politieke onrust
Het interbellum en voornamelijk de jaren dertig, was een periode van politieke onrust. Die
onrust had veel impact op de maatschappij en op ontwikkelingen in de fotografie.81 In 1929
crashte Wall Street, wat resulteerde in werkeloosheid, onder andere in Duitsland. Hierdoor
kwam begin jaren dertig het nationaalsocialisme verder op.82 Hun voorliefde voor
nationalistische fotografie zorgde ervoor dat het fotografische experiment doodbloedde en
vele fotografen uit Duitsland vertrokken.83 Nederland werd een toevluchtsoord voor
vluchtelingen zoals de fotografen Besnyö, Paul Meinecke, Paul Citroen (1896-1983), en Hajo
Rose (1910-1989).84 Het ideaal van het nationaalsocialisme stond lijnrecht tegenover de
ideeën van de avant-garde. In 1935 werd als tegengeluid de BKVK opgericht. Die
protestorganisatie had ongeveer 350 leden. De meesten waren zeer links en sommigen lid van
de communistische partij. Bij de BKVK waren schrijvers, cineasten, musici en toneelspelers
aangesloten, evenals een grote groep beeldend kunstenaars. De BKVK gaf elke maand een
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bulletin uit en organiseerde lezingen en tentoonstellingen. In 1936 organiseerde zij in
samenwerking met het comité Bescherming der Olympische Gedachte de tentoonstelling ‘De
Olympiade Onder Dictatuur’ oftewel DOOD in het gebouw de Geelvinck te Amsterdam.
Deze tentoonstelling gaf een overzicht van protest in de literatuur, wetenschap, film, toneel,
beeldende kunst etc. De tentoonstelling was een reactie op de organisatie van een
kunstolympiade bij de Olympische spelen in Berlijn georganiseerd door de Duitse regering in
1936.85 In 1937, hetzelfde jaar dat in Duitsland de tentoonstelling Entartete Kunst (ontaarde
kunst) rondreisde, organiseerde de BKVK de tentoonstelling Foto ’37 in het Stedelijk
Museum in Amsterdam. Toch was dit geen politieke tentoonstelling. Er werd zelfs met de
directeur van het Stedelijk Museum, David Röell (1894-1961), afgesproken dat de
tentoonstelling geen politiek karakter zou dragen.86
Kortom politieke ontwikkelingen, zoals de onrust veroorzaakt door de financiële crisis
en de opkomst van het nationaalsocialisme, hadden invloed op de organisatie van
tentoonstellingen in het interbellum. Daarnaast waren er culturele ontwikkelingen, zoals de
kruisbestuivingen tussen de vele kunstenaarsvluchtelingen, die invloed hadden op de moderne
kunst en fotografie. Vervolgens waren er kunsthistorische ontwikkelingen, zoals de opkomst
van de Nieuwe Fotografie, die de tentoonstellingen in het interbellum beïnvloedden. De
Nieuwe Fotografie werd een belangrijk onderwerp voor verschillende tentoonstellingen. Al
deze factoren – personen, organisaties, gebeurtenissen, tentoonstellingen … - kunnen worden
gezien als actanten die behoren tot het netwerk van Foto ‘37. Bovendien zijn de grote
internationale fototentoonstellingen Film und Foto, Foto ’37 en Photography 1839-1937 die
in dit hoofdstuk zijn besproken actanten die behoorden tot een netwerk van tentoonstellingen,
curatoren, kunstenaars en fotografen.
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3. Tentoonstelling Foto’37
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het ANT-onderzoek naar Foto ’37 besproken. Dit is
een uitgebreide beschrijving van de gehele tentoonstelling aan de hand van primaire bronnen.
Om overzicht te krijgen in de relaties tussen de verschillende actanten zijn ze verwerkt in een
Actanten Netwerk Overzicht (Bijlage 1). De kopjes in dit overzicht zijn niet vooraf opgesteld,
maar gaandeweg bij het analyseren van de primaire bronnen toegevoegd. De boomstructuur
geeft het netwerk weer van de tentoonstelling en dient als tool bij het beschrijven van de
verschillende onderdelen van de tentoonstelling. Dit hoofdstuk geeft een goed inzicht in
welke actanten rechtstreeks in verbinding stonden met de tentoonstelling.

Organisatie
In 1937 organiseerde de BKVK Foto ’37. Drie fotografen van deze bond vormden de
tentoonstellingscommissie: Schuitema als voorzitter, Besnyö als secretaris en penningmeester
en Oorthuys als algemeen lid. In de correspondentiemap over deze tentoonstelling zijn
ongeveer vijfhonderd brieven van Besnyö over de organisatie van deze tentoonstelling
opgeslagen. Vermoedelijk komen de brieven uit haar archief, omdat bijna alle uitgaande
brieven namens haar of namens de tentoonstellingscommissie zijn gestuurd. Uit deze brieven
blijkt dat de organisatie van Foto ’37 grotendeels op Besnyö neerkwam. Oorthuys was druk
met zijn werk voor de Arbeiderspers, Blazer kon niet ondersteunen omdat hij in Spanje was
en Schuitema zat in Den Haag.87 Besnyö vormt hiermee een belangrijke actant in het netwerk
rondom de tentoonstelling. In de correspondentie map zitten dan ook slechts twee brieven aan
Oorthuys, vanuit de arbeiderspers (ANP) met offertes voor briefpapier, uitnodigingen en
garantieformulieren.88 Of Oorthuys verder iets heeft bijgedragen aan het organiseren van deze
tentoonstelling, wordt uit de correspondentie niet duidelijk. Over de inbreng van Schuitema
als voorzitter wordt wel gecorrespondeerd. In een brief van 7 juni 1937 aan Schuitema klaagt
Besnyö over zijn lakse houding (afb.3.).
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Afb. 3. Brief van Eva Besnyö aan Paul Schuitema, 7 Juni 1937.

In deze brief wordt er aan Schuitema gevraagd of hij liever van zijn functie afziet of dat hij
toch nog zal komen helpen met het inrichten van de tentoonstelling.89 Uit persberichten die
rondgestuurd werden blijkt dat Schuitema wel een lezing en een aantal rondleidingen heeft
gegeven.90 Schuitema heeft ook een aantal zaken geregeld zoals: persoonlijk contact opnemen
met fotografen uit Praag en Zwitserland, contact onderhouden met Paul Citroen, uitnodigen
van Prof. Dr. G.A. van Poelje voor het openen van de tentoonstelling, schrijven van een
artikel voor de catalogus, onderhandelen met kunstverzamelaar Auguste Grégoire en
terugsturen van foto’s aan verschillende Haagse Kunstenaars.91 In een brief van 5 augustus
1937 schrijft Besnyö aan Schuitema dat ze meer bezoekers nodig hebben in de tentoonstelling
en dat het allemaal niet soepel verloopt. Ze zegt een extra kracht nodig te hebben. In dezelfde
89
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brief feliciteert ze Schuitema met de geboorte van zijn zoon ‘Dat het een beroemde fotograaf
zal worden’.92 In een latere brief van 1 september 1937 klaagt Schuitema over de moeizame
samenwerking met Eva (Besnyö), Cas (Oorthuys) en Wim (welke Wim is onduidelijk). In
deze brief schrijft hij dat zijn vertrouwen is verdwenen. Hij vindt dat ze niet eerlijk tegenover
elkaar zijn en dat het voelt alsof het drie tegen één is. Volgens Schuitema zijn ze slordig
geweest en hij noemt hierbij een aantal voorbeelden.93 Extra hulp had de organisatie wel. De
cineast Johannes Huisken (1901-1979) oftewel Piet, regelde een aantal praktische zaken zoals
briefpapier, adressen van Engelse fotografen via Gore Graham. Daarnaast hield hij contact
met Helene van Dongen, die de Amerikaanse inzendingen voor haar rekening hield.94 Emmy
Andriesse verspreidde een aantal van haar zelfontworpen affiches.95 Daarnaast was er een
comité van aanbeveling met hierin onder andere fotografen H. Bersenbrugge en Citroen,
Toorop, de architectengroep ‘de 8’, architect Gerrit Rietveld (1888- 1964) en schrijver Ter
Braak.96
Foto ’37 werd georganiseerd onder auspiciën van VANK, een belangenorganisatie
voor ontwerpers en beoefenaars van toegepaste kunst. VANK werd in 1904 opgericht en was
de eerste belangenvereniging voor ambachtskunstenaars.97 De vereniging organiseerde
regelmatig tentoonstellingen in het Stedelijk Museum Amsterdam en had hiervoor een
programmeringscommissie ingesteld. In 1936 nam grafisch vormgever en toekomstig
conservator en directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam, Willem Sandberg (18971984) het voorzitterschap in deze commissie over van binnenhuisarchitect Paul Bromberg
(1893-1949). Met de inhoudelijke inrichting van de tentoonstelling had VANK weinig te
maken.98 Correspondentie over de tentoonstelling met VANK verliep voornamelijk via
Bromberg. De eerste afspraken over werden op 24 december gemaakt tussen het bestuur van
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VANK en de BKVK. De BKVK deed een aantal voorstellen in een brief van 30 december
1936 (afb.4 en 5).99

Afb. 4. Brief van het bestuur van de BKVK aan VANK over voorstellen tentoonstelling, 30 december 1936.
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Afb. 5. Vervolg Brief van het bestuur van de BKVK aan VANK over voorstellen tentoonstelling, 30 december
1936.

Röell was sinds februari 1936 directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam. De
communicatie vanuit het museum over Foto ’37 verliep voornamelijk via Röell. Sandberg
was hier zijdelings bij betrokken als lid van VANK, maar werd pas in 1938 aangesteld als
conservator bij het Stedelijk.100 Röell was aanvankelijk niet enthousiast over het idee van de
tentoonstelling. Het programma leek hem boeiend, maar hij miste inzendingen van
Scandinavische landen, Duitsland, Oostenrijk, Italië en Hongarije. Hij vond dat ook rechts
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georiënteerde landen goede foto’s konden inzenden.101 Op 17 maart 1937 werden de officiële
afspraken van de tentoonstellingscommissie met Bromberg en Röell vastgelegd in een brief
(afb.6). Opvallend in deze brief is dat er werd afgesproken dat de tentoonstelling geen politiek
karakter zou dragen en dat een jury, met daarin Röell, zou beslissen welke foto’s geschikt
waren voor de tentoonstelling.102

Afb. 6. Duplicaat van de brief van 17 maart.
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Vanuit het Stedelijk Museum waren er nog een aantal andere actanten die de meer praktische
zaken regelden. W. de Vries regelde de douaneformulieren voor het transport van de foto’s.103
De begroting van de tentoonstelling werd geadresseerd aan de heer Hendriks.104
Een deel van de tentoonstelling werd na de sluitingsdatum op 26 september
overgeplaatst naar Rotterdam. Mevrouw Dutilh de Kuyper had als bestuurslid van de
Rotterdamsche Kunstkring mondeling overleg gehad over het regelen van deze kleinere
tentoonstelling met Oorthuys, maar verdere correspondentie verliep per brief door de
secretaresse van de Rotterdamsche Kunstkring. De tentoonstelling vond plaats van 21 oktober
t/m 14 november in een zaal van de Rotterdamse Kunstkring op Witte de Withstraat 35. De
Rotterdamsche Kunstkring wilde hiervoor samenwerken met de heer Huyts van Studio ’32,
maar door financiële redenen ging deze samenwerking niet door.105 Over de samenwerking zit
in de correspondentiemap één ander bericht, van Jan Huyts van de Nieuwe Rotterdamsche
Courant aan Besnyö waarin nog wordt verondersteld dat de tentoonstelling naar deze studio
zal komen.106 Van de tentoonstelling bij de Rotterdamsche Kunstkring is een beschrijving
bewaard gebleven in een persbericht van de NRC. In die beschrijving wordt benadrukt dat het
karakter van de tentoonstelling in Amsterdam bewaard is gebleven.107
Ook met de Haagse Kunstkring is contact geweest over het “uitlenen” van de
tentoonstelling naar Den Haag. De architect en waarnemend voorzitter van de tweede afdeling
van de Haagse Kunstkring, H. Fels heeft hierover contact opgenomen met Besnyö. Echter, het
antwoord op het voorstel van H. Fels zit niet in de correspondentie map. Of deze
tentoonstelling daadwerkelijk heeft plaatsgevonden is niet duidelijk. Ook in het persarchief
van het Stedelijk Museum Amsterdam is hierover niets te vinden.108
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Doel en Design
Tijdens een persconferentie besprak Schuitema het doel en de opzet van de tentoonstelling.
Het streven was om jongere moderne fotografen dichter tot elkaar te brengen. Met het
fotomateriaal kon de visie van deze jonge generatie worden getoond. De overgang van de
historie naar de huidige fotografie kon zo worden aangeduid. Om de mogelijkheden van de
huidige fotografie te tonen werden de verschillende gebieden van de fotografie naast elkaar
gebracht.109 In het inleidende artikel van Schuitema in de catalogus in Prisma der Kunsten
komt het doel van de tentoonstelling en daarbij behorende indeling duidelijk naar voren (hele
artikel in bijlage 3). Schuitema legt in dit artikel de nadruk op het doel de gebieden der
fotografie samen te brengen en dus niet ‘de allerspeciaalste visie op het allerspeciaalste
object’ te laten zien.110 Daarnaast worden er door Schuitema nog een aantal andere doelen
opgesomd zoals: het tonen van de mogelijkheden die het medium fotografie te bieden heeft,
tonen dat ‘de kijkmogelijkheden van den mensch door de fotografie zijn verruimd’, laten zien
dat het stationaire plaats heeft gemaakt voor het dynamische en ‘de waarde van de fotografie
bewijzen’.111 In het vouwblad dat aan de bezoekers van de tentoonstelling werd meegegeven,
werd het doel van de tentoonstelling beschreven als: ‘Zij [de groep fotografen van de BKVK]
wil tonen dat de ontwikkeling der fotografische techniek ons middelen in de hand geeft die de
fotografische vormgeving in staat stellen een belangrijke maatschappelijk opdracht te
vervullen’.112
Van Foto ’37 is maar één zaalfoto te vinden, in het archief van Carel Blazer bij het
Maria Austria Instituut (afb.7). Verder zijn er geen zaalfoto’s bekend. Wel zijn er
verschillende geschreven bronnen die de tentoonstellingszalen uitgebreid beschrijven.
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Afb. 7. Carel Blazer, Zaalfoto Foto ’37.

De tentoonstelling vond plaats in de benedenzalen van het Stedelijk Museum.113 Er zijn geen
plattegronden van de tentoonstelling beschikbaar. Waarschijnlijk verschilde de plattegrond
niet veel van die uit 1893 (afb.8). Voor de tentoonstelling Deense Kunstnijverheid in 1937 in
het Stedelijk Museum werd deze plattegrond gebruikt.114
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Afb. 8. Adriaan Willem Weissman, Plattegrond begane grond, 1893.

Op 30 december 1936 werd het eerste voorstel voor de inrichting van de tentoonstelling
gestuurd vanuit de BKVK naar VANK. In dit voorstel werd gesproken over een
tentoonstelling met werken waarin ‘het zoeken naar nieuwe wegen in de fotografie tot uiting
komt’ en van fotografen met ‘een open oog […] voor de geestelijke en materiele toestanden
van de tegenwoordige tijd’.115 Er zouden ook buitenlandse fotografen worden uitgenodigd. De
tentoonstellingscommissie stelde drie soorten inzendingen voor: individueel werk, collectieve
inzendingen, fotomontages en fotogrammen.116 Op 6 april 1937 werden de plannen officieel
vastgelegd in een brief aan Bromberg en Röell. Hierin werd aangegeven dat de foto’s
gegroepeerd zouden worden in verschillende gebieden, om de bezoeker de mogelijkheden van
de fotografie te laten zien. Naast een illustratief overzicht van de fotografie, waren in dit plan
ook kitschfoto’s opgenomen en was er ruimte voor tegenstellingen tussen oude en nieuwe
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toepassingen van de fotografie.117 Vervolgens werd er een schema met uitgebreide
beschrijving van de indeling van de tentoonstelling gemaakt (afb.9 en 10). In dit schema is te
zien dat de tentoonstelling zou worden opgedeeld in verschillende subgroepen: historisch
overzicht, buitenlandse vrije inzending, Nederlandse vrije inzending, wetenschappelijke
fotografie, industriële fotografie, reclame en fotomontage, reportage en vrije fotografie
waaronder het fotogram, portret, landschap en kleurenfotografie. Bij de vrije inzendingen
Nederland en buitenland werden ook al een aantal namen van fotografen genoemd.

Afb. 9. Conceptontwerp Foto ‘37.
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Afb. 10. Vervolg Conceptontwerp Foto ‘37.

Tijdens de voorbereiding van de tentoonstelling werd door de tentoonstellingscommissie een
garantieformulier rondgestuurd. In dit formulier werd de bedoeling van de tentoonstelling
uiteengezet. Hierin werden de onderdelen beschreven als: fotografie in dienst van de
geologische medische en astronomische wetenschappen, fotografie in dienst der reclame,
propaganda en andere vormen van publicatie, fotografie in dienst der reportage en
journalistiek, fotografie als vrije vormgeving en fotografie als liefhebberij voor de amateur
(afb.11 en 12). Deze laatste categorie werd in de voorgaande plannen nog niet beschreven. In
de tentoonstelling zouden de verschillende vormen van fotografie samen worden gebracht in
‘de eerste grote tentoonstelling in Nederland van, naar nieuwe inzichten ontstaan,
fotowerk’.118
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Afb. 11. Garantieformulier Foto ’37.
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Afb. 12. Vervolg Garantieformulier Foto ’37.
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De definitieve indeling van de tentoonstelling werd beschreven in een vouwblad dat bij de
tentoonstelling werd uitgegeven (afb.13,14,15,16). Bij de ingang konden de bezoekers boeken
bekijken over moderne fotografie van de firma Schröder en Dupont en konden zij zeven
tentoonstellingsaffiches zien. Daarnaast hing in deze gang een schets voor een fotomontage
voor de Parijse tentoonstelling van Schuitema. In de eerste zaal was kleurenfotografie te zien.
De tweede zaal behoorde tot de historische afdeling, met een overzicht van historische
fotografische technieken zoals daguerreotypieën en foto’s met schilderkunstige effecten.
Tegenover de historische afdeling waren enkele moderne voorbeelden te vinden van de
fotografie. In zaal drie waren portretten tentoongesteld, in het midden van deze zaal bevonden
zich detailfoto’s. Zaal vier was gereserveerd voor wetenschappelijke fotografie. In de tweede
helft van deze zaal was ruimte gemaakt voor fotografie in dienst van mode, reclame en
propaganda. Dit is waarschijnlijk te zien op de zaalfoto (afb.7). Het laatste deel van deze zaal
was gereserveerd voor foto’s van de academie van beeldende kunsten, afdeling reclame. De
vijfde zaal was gewijd aan vrije fotografie uit Nederland en buitenland, waaronder ook
experimentele foto’s zoals fotogrammen. De zesde en laatste zaal was gewijd aan de
reportage fotografie.119 Er lijkt weinig van het originele plan te zijn afgeweken, toch zijn er
wel degelijk een aantal dingen anders verlopen. Zo staan een aantal fotografen uit het
originele plan niet in de lijst van deelnemers aan de tentoonstelling in het vouwblad, zoals:
Hans Finsler, Gotthard Schuh, Herbert Matter, Kaliwoda, Edward Weston, Edward Steichen,
Lusha Nelson, Erwin Blumenfeld, Gerrit Kiljan en Piet Zwart.120
In een artikel van 31 juli 1937 in Het Vaderland is nog meer informatie over de
zaalindeling te vinden. In de eerste zaal met kleurenfotografie exposeerde Marcel Arthaud in
de eerste vitrine een vaas met anemonen en een oesterstilleven. In de hierop volgende
historische zaal, werd de verzameling van Auguste Grégoire getoond. Er waren daguerretypes
op metaal, en talbottypes op papier te zien. Bij een lage tafel bij het raam werden een rij
werken van Eugène Atget tentoongesteld. Voorbeelden van het schilderachtige picturalisme
werden getoond in de historische zaal, waaronder het portret van J. de Meester Jr. Oude
technieken werden tentoongesteld, zoals een kinderportretje van Berssenbrugge op bromide.
In deze zaal stond een scherm waarop een stilleven met Turkenburgs Zaden te zien was.
Daarnaast waren in deze zaal ook een aantal moderne werken te zien, zoals het werk met ‘een
man met baard’ van Wim Brusse (1910-1978) op de zijwand en ‘De chineesche kleine’ van
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Cas van Os, eveneens op de zijwand. Tegen de wand bij het raam was de montage ‘Grosstads’
van Paul Citroen geëxposeerd. In de historische zaal was ook kitsch te zien. In de portretzaal
hingen werken van Oorthuys, Van Os, Besnyö en een portret van een jonge vrouw die naar
beneden kijkt van Raoul Haussman. Daarnaast hingen in de portretzaal ook vergrotingen zoals
een zebrakop (op de zijwand rechts) van Lood van Bennekom. Op de laatste wand rechts
waren twee montages van Van Os te zien en een werk met etalagepoppen van De Graaff. In
de vierde zaal over wetenschap en reclame was “meer werk” van Wim Brusse tentoongesteld.
In de voorlaatste zaal, over vrije fotografie, was plaats voor landschap en stilleven. Hier
waren landschappen van Jaap Doezer te zien en een Kiezelstilleven van een onbekende
fotograaf. In de laatste zaal, de reportagezaal, hing werk van Eli Lotar en Brassai op de
achterwand. In deze zaal waren reportages uit Marokko en Spanje te zien, evenals een
reportage van Emmy Andriessen over Amsterdam.121
In een artikel van NRC zijn nog een aantal aanwijzingen voor de inrichting te vinden.
Volgens dit artikel is in de historische zaal een collectie albums te zien met negentiendeeeuwse familieportretten. Daarnaast werden hier foto’s van de Commune van Parijs
tentoongesteld, gemaakt door de fotograaf Eugène Atget. In de wetenschappelijke zaal waren
foto’s van ‘Bacillen en schimmels’ van het Koloniaal Instituut en röntgenfoto’s van een heel
gezin van dr. Dennis Mulder te zien. In de reportageafdeling was werk te zien van dr. Erich
Salomon en Henri Cartier-Bresson.122
Uit een persbericht in Het Vaderland kan informatie over de foto’s in de
tentoonstelling worden gehaald. Volgens Het Vaderland waren er in de wetenschappelijke
afdeling kristalfoto’s te zien van de heer Mol. In dezelfde zaal werden ook luchtfoto’s van de
KLM tentoongesteld. Opvallend aan de documentaire afdeling (zaal 6) waren beelden van de
Spaanse burgeroorlog, gemaakt door Ivens en Fernhout.123
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Afb. 13 Vouwblad uitgegeven bij Foto ’37.
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Afb. 14 Vouwblad uitgegeven bij Foto ’37.
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Afb. 15 Vouwblad uitgegeven bij Foto ’37.
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Afb. 16. Vouwblad uitgegeven bij Foto ’37.
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Opmerkelijk aan de inrichting van de tentoonstelling was de indeling. Volgens Het Algemeen
Handelsblad was het opvallend dat de werken niet op naam gerangschikt waren, maar naar
hun aard of genre. Daarnaast waren er niet alleen portretten en landschappen te zien, zoals
normaal in een fotografietentoonstelling, maar ook recherche foto’s en anatomische studies.124
Ook volgens Het Vaderland was de indeling bijzonder, ‘Men heeft bij den opzet der expositie
gebroken met het veelal gevolde systeem min of meer kunstzinnig foto’s naast elkaar op te
hangen, die zodoende een effect van een imitatie-schilderijententoonstelling geven, doch men
heeft daarentegen bewust het sociale karakter van de moderne kunstfotografie op den
voorgrond gesteld. Dit komt tot uiting, zowel in de indeling als in de gekozen onderwerpen.
Scherp tegenover elkaar zijn gesteld het statische karakter van de fotografie uit vroegere
perioden en het dynamische element, dat de fotografie van dezen tijd kenmerkt’.125

Rotterdamse Kunstkring
Over de inrichting van de tentoonstelling in de Rotterdamse Kunstkring is minder bekend. In
een persbericht van 30 oktober 1937 beschrijft de Nieuwe Rotterdamsche Courant de
inrichting van deze kleinere tentoonstelling: ‘Men ziet hier iets van de geschiedenis van de
fotografie: oude daguerrotypes en andere toepassingen, tezamen met een aanduiding van de
rol, welke de op het oog toch nog weinig opzichtige ontdekking, terstond als sociale factor
speelde. Aan het andere eind van deze geschiedenis ziet men de stalen van kleurfotografie, die
in de toekomst wel even onvolmaakt zullen blijken, als de eerste proeven in het (wel zeer
voorwaardelijke!) zwart-wit ons nu. Een merkwaardige verzameling prentbriefkaarten
vertegenwoordigt de kitsch in de fotografie; daartegenover staan de toepassingen in de
wetenschap, ten dienste van de techniek, en via de afdeeling, die laat zien wat de fotografie in
het hedendaagsche leven voor distributie en propaganda beteekent, komen we aan de
afdeelingen van vrije fotokunst toe’.126

Foto’s en Fotografen
Aan Foto ’37 deden een groot aantal Nederlandse en Buitenlandse fotografen mee. In het
vouwblad werden vierentachtig inzenders vermeld (Bijlage 4). Uit de brieven in de
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correspondentiemap konden nog andere inzenders worden achterhaald (Bijlage 4). De
tentoonstellingscommissie had zich ten doel gesteld een tentoonstelling te maken met
buitenlandse inzenders ‘Ten einde de tentoonstelling zo aantrekkelijk mogelijk te maken,
zullen enige van de belangrijkste buitenlandse fotografen worden uitgenodigd’.127 Uit de
brieven in de correspondentie map blijkt dat dit een organisatorische uitdaging was. Besnyö
regelde de buitenlandse inzendingen via vertegenwoordigers in verschillende landen. Voor
Frankrijk was dit Florence Henri.128 Helene van Dongen nam de Amerikaanse inzendingen
voor haar rekening, waarvan ze uiteindelijk drie fotografen zover kreeg mee te doen aan de
tentoonstelling: Willard van Dyke, Robert Disraëli en Ralph Steiner. Via Moholy-Nagy
werden Engelse inzendingen geregeld van onder andere Coulour Photographs en Franz Berko.
Via Edith Tudor Hart kon Anthony Panting aan dit lijstje worden toegevoegd. Kepes lukte het
om de Engelse inzending nog aan te vullen met werk van Dahl en Geoffrey Collings. Ook
werd geprobeerd via E.L.T. Mesens en Henri Storck, Belgische en via de Vereniging voor
culturele betrekkingen van de Sovjet-Unie met het buitenland (W.O.K.S.), Russische
inzendingen te regelen, maar zonder resultaat.129 Uit Frankrijk kwamen uiteindelijk de meeste
buitenlandse inzendingen. De tentoonstellingscommissie ontving veel afwijzingen van
fotografen die niet deel wilden nemen of die niet reageerden op de uitnodiging, waaronder:
Man Ray, Nadar, Edward Weston en Walker Evans (zie Bijlage 4 voor lijst afwijzingen).
Voor het regelen van Man Ray werd veel moeite gedaan. Kunstenaar en cineast Hans Richter
(1888-1976) werd ingeschakeld om Man Ray over te halen, zonder resultaat.130 Uiteindelijk
konden alle subcategorieën in de tentoonstelling worden vertegenwoordigd en was de
tentoonstelling internationaal te noemen met inzendingen van ten minste tweeëndertig
buitenlanders.131
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In de tentoonstelling waren volgens de tentoonstellingscommissie vijftienhonderd
foto’s te zien.132 De foto’s werden door een jury beoordeeld, die bepaalde welke foto’s
geschikt waren.133 Vooraf werden de fotografen door de tentoonstellingscommissie per brief
ingelicht over de eisen aan hun inzendingen. De fotografen waren vrij in het aantal werken dat
zij inzonden en bepaalden zelf welke vorm en toepassing van fotografie ze kozen. Aan de
afmeting zaten restricties, de foto’s moesten ten minste 30x40 cm zijn, series en reportages
niet kleiner dan 16x24 cm. Daarnaast moesten alle foto’s op karton worden geplakt, zonder
passe-partout, met op de achterkant naam en adres van de fotograaf.134 Daarnaast waren er
nog een aantal achterliggende eisen die alleen naar specifieke personen werden
gecorrespondeerd. Zo schreef Besnyö aan Tudor-Hart dat ze al het werk mocht inzenden wat
ze wilde, als het maar niet te politiek was, omdat alles langs censuur moest.135 In een brief
naar Henri Storck schreef ze dat ze op zoek was naar Belgische fotografen, maar geen
fascisten.136 Een aantal inzendingen werden niet geschikt bevonden. In de
correspondentiemap zit een brief met afwijzing voor de ingezonden werken van Foto Hejo,
maar hierbij wordt geen rede gemeld.137 Ook de portretten van B. Kowadlo werden
ongeschikt bevonden, zonder reden.138 In Bijlage 2 is een lijst opgenomen met foto’s die
mogelijk in de tentoonstelling te zien waren. Hierover is weinig informatie achtergebleven.
De lijst is opgesteld aan de hand van persberichten en ander archiefmateriaal.
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Events
De tentoonstelling werd op zaterdag 19 juni geopend door Prof. Dr. G.A. Van Poelje,
directeur-generaal van het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.139 Het
regelen van Van Poelje voor de opening vergde wat tact van de organisatoren. De
tentoonstellingscommissie in samenwerking met VANK nam vooraf contact op met Van
Poelje per brief. Vervolgens vroeg Besnyö in een brief aan Schuitema of hij het nog eens
persoonlijk aan Van Poelje wilde vragen.140 De opening begon met een kort welkom van de
voorzitter van de BKVK, de heer Both, waarna Sandberg namens VANK iets vertelde.
Vervolgens opende Van Poelje officieel de tentoonstelling.141 Waarna Schuitema een korte
toelichting gaf.142 Volgens NRC werd de tentoonstelling onder zeer grote belangstelling
geopend, met aanwezigheid van vele autoriteiten.143
Bij de tentoonstelling werden door de commissie verschillende lezingen
georganiseerd. Hierover is veel correspondentie van Besnyö met alle lezinggevers. Het
programma was als volgt:
-

Zaterdag 10 juli half vier rondleiding door de tentoonstelling.144

-

Dinsdag 20 juli 20.15 u. lezing van verzamelaar Auguste Grégoire: ‘Hoe gingen
fotografen van de vorige eeuw te werk?’.145

-

Woensdag 25 augustus om 15.00 u. rondleiding door Paul Schuitema.146

-

Zaterdag 4 september om 15.00 u. rondleiding door Paul Schuitema.147
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-

Vrijdag 10 september lezing van Paul Schuitema. Een korte voordracht over de
bedoeling van de tentoonstelling. Hij demonstreerde aan de hand van lichtbeelden de
ontwikkeling van de fotografische visie.148

-

Vrijdag 10 september om 21.00 u. lezing van J.M. Corsten van KLM over
Luchtfotografie. Corsten was chef van de fototechnische dienst van KLM en gaf een
lezing over het tot stand komen van landkaarten door luchtfotografie. Tijdens zijn
lezing toonde hij luchtfoto’s en infrarood luchtfoto’s.149

-

Zaterdag 11 september 15.00 u. rondleiding door Paul Schuitema.150

-

Donderdag 14 september 20.15 u. lezing van John L.Y.A. Huyts: ‘Verband en
tegenstelling tussen film en fotografie’, met gelegenheid voor discussie.151 John Huyts
was filmrecensent van de NRC.152

-

Zaterdag 18 september lezing van G. Schmidt uit Bazel: ‘Die Stimme der Völker an
der Pariser Weltausstellung’. Schmidt sprak over fotografie in deze tentoonstelling,
maar niet over de technische aspecten hiervan. Hij liet foto’s zien van het Zwitserse
paviljoen van de Parijse Wereldtentoonstelling. Van het Nederlandse paviljoen had hij
maar één foto. Verder ging hij in op een aantal tentoonstellingsprincipes.153

-

Vrijdag 24 september om 20.00 u. lezing van Dr. L.G. Heilbron over
Röntgenfotografie.154

-

Vrijdag 24 september lezing van P. Th. Oosterhof van de Sterrenwacht over ‘De
toepassing van de fotografie in de astronomie’.155
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-

24 september lezing van L. Levisson over ‘Kleurenfotografie’. Deze lezing werd
geannuleerd vanwege verhindering van Levisson.156

-

Filmvertoning van microscopische en andere films (geluidssmalfilms) met toelichting
van J.C. Mol van Multifilm. Beschikbare films waren:
o Zwerftochten door een waterdruppel
o Uit het rijk der kristallen
o Het wonder der bloemen
o Hoe de geluidsfilm tot stand komt
o Eventueel enkele vogelfilms157
Deze filmvertoning werd geannuleerd vanwege tijdgebrek van Mol.158

-

Avondopenstellingen: vanaf 10 september tweemaal per week dinsdag en vrijdag
avond tot tien uur.159

Het organiseren van een lezing door Moholy-Nagy is klaarblijkelijk niet gelukt, aangezien
hierover geen persbericht is uitgestuurd en verder geen correspondentie over te vinden is. Dit
was wel de bedoeling volgens het propagandaschema.160

Marketing en Communicatie
Om genoeg bezoekers te kunnen trekken voor de tentoonstelling werd reclame gemaakt. In
het ontwerp-propagandaschema dat werd gestuurd aan het Bureau tot bestrijding van de
werkloosheid is te zien wat de plannen waren (afb.18). Aan het eerste punt van de lezingen
werd voldaan.161 Het tweede punt, de radiolezingen, verliep minder voorspoedig. De
Algemene Vereniging Radio Omroep (AVRO) wees een verzoek hiertoe af.162 Ook aan de
VARA werd een dergelijk verzoek gericht. Antwoord op deze brief is niet in de
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correspondentiemap aanwezig, maar er is wel een foto van dit interview bewaard gebleven
(afb.17). Een brief over correspondentie met de KRO is niet aanwezig in de map.

Afb. 17. Persconferentie. Willem Sandberg, John Fernhout, Eva Besnyö, Wim Brusse, onbekende en Paul
Schuitema van de BKVK-fotografengroep worden door de VARA-radio geïnterviewd.

51

Afb. 18. Propaganda schema Foto ’37.
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Aan de kunstredacties van de pers, waaronder het NAP, Het Volk, de Telegraaf, NRC,
Volksdagblad, de Maasbode, Handelsblad en de Tijd, werden verschillende persberichten
gestuurd. Op 26 augustus 1937 werd er vanuit de tentoonstellingscommissie een persbericht
rondgestuurd over een prijs voor de 4000ste bezoeker. Deze bezoeker kreeg een portret van
zichzelf door één van de fotografen van de BKVK, waarbij de keuze aan de bezoeker werd
gelaten.163 Of de andere prijzen genoemd in het propagandaplan zijn vergeven, is niet terug te
vinden in brieven of persberichten. Verder werden persberichten uitgestuurd over lezingen,
rondleidingen, avondopeningen, verlenging van de tentoonstelling met twee weken t/m 26
september en een overlijdensbericht van de fotografe Gerda Taro uit Parijs, die overleden was
in Spanje aan het front, waar zij fotografeerde. In de tentoonstelling werd een speciale hoek
met haar werk ingericht.164 Naar de pers werden foto’s gestuurd en het affiche van de
tentoonstelling, zoals in punt zeven van het propaganda schema vermeld.165 Het ontwerp van
het affiche kwam van Emmy Andriesse, zij was winnaar van een interne prijsvraag binnen de
BKVK (afb. 19). Er werden zeven affiches ingezonden die allemaal werden getoond in de
tentoonstelling, waaronder een ontwerp van Schuitema (afb. 20).166
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Afb. 19 Emmy Andriesse, Ontwerp voor het affiche van Foto ‘37in het Stedelijk Museum Amsterdam.
Afb. 20 Paul Schuitema, Ontwerp voor het affiche van Foto ‘37in het Stedelijk Museum Amsterdam.

De affiches werden, volgens punt vier van het propagandaprogramma, door Andriesse zelf
verspreid, maar ook door het reclamebureau Remaco.167 Remaco hing affiches op in
Hilversum, Rotterdam, Amsterdam Centrum, Amsterdam Zuid, Scheveningen, Den Haag en
in Haarlem.168
Besnyö stuurde brieven uit om ook verenigingen deel te laten nemen aan
rondleidingen of een collectief bezoek, zoals in punt vijf van het propagandaprogramma. Zo
stuurde ze onder andere brieven naar de Amsterdamse Christelijke Jeugdcentrale, Arbeiders
Jeugd Centrale, Genootschap voor Reclame, Vereniging van Kleinbeeldfotografie,
Genootschap voor Kleurenpsychologie, diverse foto-clubs etc.
Naast korte persberichten in vak en weekbladen werden ook twee speciale edities
uitgegeven. De catalogus van de tentoonstelling verscheen in Prisma der Kunsten uitgegeven
door Torentrans.169 Bromberg behoorde namens VANK tot de redactie van dit blad. Hierin
zijn artikelen opgenomen van: Schuitema met een introductie over de tentoonstelling,
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Moholy-Nagy over de richtlijnen voor kleurenfotografie, tandarts H. van de Molen over
fotografie in de tandheelkunde, Dick Elffers (1910-1990) over ontwerpers en fotografie,
Werner Gräff (1901-1978) over de nieuwe fotografie, Hajo Rose over afbeelden en
vormgeven en tenslotte van Wim Brusse over perspectief. Rose en F. Driessen ontworpen de
omslag (afb.21). Over het artikel van Schuitema schreef Besnyö in een brief aan hem dat het
erg slecht was en alleen te gebruiken na veel aanpassingen.170 In de catalogus zijn enkele
geëxposeerde foto’s opgenomen. In de catalogus werden door verschillende partijen reclames
geplaatst, onder andere door Kodak, Philips en Illford. Toch leverde de catalogus vooral
problemen op, omdat er ruzie ontstond met uitgever over de financiële afhandeling.171

Afb. 21 Hajo Rose en F. Driessen. Foto’37 speciaal nummer van ‘prisma der kunsten’.
Afb. 22 Paul Guermonprez, De Groene Amsterdammer “Het oog in de hand” Een nummer over Fotografie.

Op 19 juni 1937 verscheen een heel nummer van de Groene Amsterdammer over de
tentoonstelling getiteld “Het oog in de hand” (afb.23). Hierin stond een bijdrage van
Schuitema over fotovraagstukken, waarbij hij vooral inging op het belang van de fotografie en
de ontwikkelingen binnen de fotografie als kunstvorm. Daarnaast was er een bijdrage van C.J.
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Tirion (1905-1993) over wetenschappelijke fotografie, van B. Hilman over amateur
fotografie, van Dr. Erich Salomon (1886-1944) over beroemdheden voor de lens en van
commissaris van de politie te Amsterdam K.H. Broekhoff (1886-1946) over
misdaadfotografie.172 De omslag werd ontworpen door Paul Guermonprez (afb. 22). Ook in
dit blad waren een aantal foto’s uit de tentoonstelling gereproduceerd van onder andere Frans
Dupont, Blazer, Brusse, Oorthuys en Besnyö.173

Afb. 23. Korte inleiding op “Het oog in de hand.”
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Reacties van de pers
De persberichten rondgestuurd door de tentoonstellingscommissie, werden daadwerkelijk
gepubliceerd. Dat blijkt uit het persarchief dat verzameld is in een knipselmap in het Stedelijk
Museum Amsterdam. Naast korte persberichten, doorgestuurd vanuit de
tentoonstellingscommissie, kwamen er ook reacties van de pers op de tentoonstelling. De pers
was voornamelijk positief. In Het Volk werd op 19 juni 1937 het artikel “Een belangrijke fotoexpositie in het Stedelijk Museum” geplaatst. Waarbij de ondertitel luidde “Gelukkig initiatief
van de BKVK”. De tentoonstelling werd aangeduid als “werkobject” dat verdere
vervolmaking nodig had. Volgens Het Volk was de tentoonstelling afwisselend en het
bezoeken waard.174 Ze noemden Foto ‘37 in een later artikel een moderne tentoonstelling
voor moderne mensen, waarmee het museum een nieuw publiek kon trekken.175 Ook de NRC
was positief, zij vonden de tentoonstelling zeer instructief.176 Het Vaderland vond het idee
van de BKVK om de fototentoonstelling te organiseren een “uitnemende gedachte” en was in
haar artikel erg positief over de tentoonstelling.177 Het belang van Foto ‘37 was volgens Het
Vaderland groot, omdat dit de eerste tentoonstelling in Nederland was die zo instructief een
omvangrijke collectie fotografie samenbracht. Het Vaderland was kritisch over het aantal
montages, dat waren er volgens hen te weinig. De montageschets van Schuitema miste
volgens hen eenheid in kleur en compositie. Ze hoopten dat ter ere van honderd jaar fotografie
in 1939 een tentoonstelling gehouden zou worden waarbij een groter verschil tussen de
exposanten te zien zou zijn, met meer variatie in geëxposeerde richtingen van de fotografie.178
Volgens De Tijd had de tentoonstelling een typisch “linkse atmosfeer”, maar viel er veel te
zien en te waarderen.179 De Tijd had in een later artikel wel kritiek op het aantal persfoto’s en
edeldrukken.180
Een stuk in de Nieuwe Venlosche Courant was veel minder positief over de
tentoonstelling en de moderne fotografie in het algemeen. De schrijver betoogde dat de
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moderne fotografie een kwaadaardig cameraoog had dat iemand betrapte op onverhoedse
momenten op verraderlijke wijze.181 Ook Ter Braak was niet erg positief over de
tentoonstelling. In een brief aan fotograaf Emiel van Moerkerken schreef hij dat hij de
tentoonstelling vrij snel weer uit was en de fotografie een verduiveld gemakkelijke kunst
vond. Hij vond dat de fotografie een cliché-fabriekerigheid had en vroeg zich af of de
gemakkelijkheid werd veroorzaakt door een rommelige overdadigheid aan foto’s.182
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4. Fotografische overzichtstentoonstellingen in het interbellum
In dit hoofdstuk wordt Foto ’37 vergeleken met de tentoonstellingen Film und Foto te
Stuttgart in 1929 en Photography 1839-1937 in New York in 1937. Beide tentoonstellingen
zijn evenals Foto ’37 georganiseerd in het interbellum. Daarnaast zijn het allen
overzichtstentoonstellingen van de fotografie met internationale inzendingen en met een
nadruk op de stroming Nieuwe Fotografie. Toch zijn alle drie de tentoonstellingen anders van
opzet en hiermee interessant om te vergelijken. Het doel van deze vergelijking is om meer te
weten te komen over Foto ’37 en de keuzes die voor deze tentoonstelling zijn gemaakt.

Film und Foto
Organisatie
De tentoonstelling Film und Foto, Internationale Ausstellung des Deutschen Werkbunds
(FiFo) werd georganiseerd door Gustav Stotz (1884-1940) van de Deutscher Werkbund.183
De tentoonstelling vond plaats in de Neue Städtische Austellungshallen op het
Interimtheaterplatz in Stuttgart tussen 18 mei 1929 en 7 juli 1929. Vervolgens reisde de
tentoonstelling door naar Zurich 28 augustus t/m 22 september, Berlijn 19 oktober t/m 17
november, Gdansk (data onbekend), Wenen 20 februari t/m 31 maart 1930, Zagreb 5 april t/m
14 april 1930, München 5 juni t/m 7 september 1930, Tokio april 1931 en Osaka 1 t/m 7 juli
1931.184 De Deutscher Werkbund was, en is nog steeds, een vereniging van kunstenaars,
architecten, politici en schrijvers etc.185 De bond werd in 1907 opgericht in München, als
reactie op de snelle industrialisatie. De oprichters wilden dat er weer meer aandacht werd
besteed aan kwaliteit in kunstnijverheid en arbeid.186 Stotz was sinds 1922 voorzitter van de
Württembergischen werkgroep van de Werkbund.187 In 1928 begon hij met de
voorbereidingen van FiFo. Hij stelde een internationaal tentoonstellingsteam samen met
adviseurs uit verschillende landen.188 Kunsthistoricus Hans Hildebrandt (1878-1957),
architect, schilder en graficus Bernard Pankok (1872-1943) en typograaf Jan Tschichold
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(1902-1974) ondersteunden bij de selectie van exposanten.189 Moholy-Nagy selecteerde
werken en cureerde de eerste zaal.190 Professor Ernst Schneider van de Württemberg
Staatlichen Kunstgewerbeschule deed de opbouw. Daarnaast had Stotz ondersteuning bij het
verzamelen van buitenlands materiaal: voor de Amerikaanse bijdrage de fotografen Edward
Weston (1886-1958) en Edward Steichen (1879-1973), voor de Zwitserse de secretaris van de
Schweizerischen Werbunds F.T. Gubler en architectuurhistoricus Sigfried Giedion (18881968), voor de Nederlandse bijdrage Piet Zwart. De Russische bijdrage werd geleverd door de
W.O.K.S. Zij vroegen kunstenaar El Lissitzky (1890-1941) om werken te selecteren en een
ruimte in te richten.191 De organisatie van FiFo was dus redelijk vergelijkbaar met Foto ‘37.
Beide tentoonstellingen werden georganiseerd door een kunstenaarsbond, waarbij één persoon
voornamelijk verantwoordelijk was voor de organisatie. Daarnaast werden bij beide
tentoonstellingen buitenlandse fotografen aangeschreven voor advies.

Doel en design
Film und Foto gaf een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen in de fotografie van de tien
voorafgaande jaren.192 Volgens Peter Bruckmann (1865-1937), de voorzitter van de Deutscher
Werkbund, stelde het verzamelde materiaal in de tentoonstelling alle vragen van de moderne
fotografie en film ter discussie. In het voorwoord van de catalogus beschreef hij fotografie en
film als een internationale taal, die tot de moderne tijd behoorde.193 Door Stotz werd in de
catalogus het doel van de tentoonstelling uitgelegd. Volgens hem was het niet voldoende om
alleen een overzicht te geven van fotografische productie en werkwijzen. Hij wilde in de
tentoonstelling allereerst de grenzen van het fotografische werkterrein weergeven: dat wat
alleen kon worden bereikt met fotografische technieken. Hiermee wilde hij de karakteristieke
eigenschappen van de fotografie tonen. De vraag over kunstfotografie verdween volgens hem
naar de achtergrond. Hij vond dat artistieke fotografische resultaten niet alleen bereikt konden
worden door nabewerking met zachte of wazige effecten. De basis van een echt fotografisch
effect was volgens hem juist de scherpheid, helderheid en precisie, die alleen met de lens kon
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worden verkregen. De beweeglijkheid van de camera in combinatie met de lens en
lichtgevoelige emulsie, waren de technische mogelijkheden van de camera, die geen mens
met de hand kon namaken. Toch was bij de selectie van de werken voor de tentoonstelling het
standpunt van de fotograaf bepalend, de fotograaf achter de camera was volgens Stotz
essentieel voor het eindresultaat. Het doel van de tentoonstelling was dan ook om een zo
compleet mogelijk beeld te geven van werken van personen die als eerst de fotografie zagen
als de meest eigentijdse manier van productie en dat ook in hun werk lieten zien.194 Dat Foto
’37 geïnspireerd was door FiFo, is duidelijk te zien aan de opvallende overeenkomsten in het
doel van de tentoonstellingen. In de catalogus van Foto ’37 in Prisma der Kunsten, spreekt
Schuitema ook over het ‘toonen dat de fotografie schoonheden heeft geopenbaard die alleen
door het technische wonder kamera en lichtgevoelig materiaal mogelijk geworden zijn’.195
Daarnaast legt hij in het artikel in “Fotovraagstukken 1937”, evenals Stotz, de nadruk op het
afzetten tegen de kunstfotografie.196 Schuitema spreekt in dit artikel, net zoals Bruckmann in
de catalogus van FiFo, over de fotografie als internationale taal. Echter, Schuitema gaat
verder. Hij kent de fotografie een belangrijke sociale taak toe: “Wij meenen, dat ze nog maar
in het begin van deze ontwikkeling staat en een sociale functie gaat vervullen en reeds
vervult, als geen beeldend middel voor haar. […] Dat het een beeldend middel is, belangrijker
dan het schrift, het meest internationale beeldende spraakmiddel, naast de radio en de film’.197
In het vouwblad dat bij Foto ’37 werd uitgegeven werd dit verwoord als een belangrijkrijke
maatschappelijke opdracht die de fotografie heeft te vervullen.198 Bij Foto ’37 lijkt dus meer
nadruk te liggen op de documentairefotografie en de maatschappelijke opdracht die daarbij
hoort, dan bij FiFo het geval was.
Van de tentoonstelling Film und Foto is wel een plattegrond bewaard gebleven. De
plattegrond is afgedrukt op de omslag van de catalogus, ontworpen door kunstenaar en
typograaf Hilbert Bayer (1900-1985) (afb. 24 en 25).199
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Afb. 24 Detail van: Herbert Bayer, Film und Foto.
Afb. 25 Herbert Bayer, Film und Foto.

De indeling van FiFo werd in 1988 uitgebreid beschreven in het boek Stationen der Moderne
van Michael Bollé en curator Eva Züchner van de Berlinische Galerie. De tentoonstelling was
opgedeeld in dertien achtereenvolgende zalen. In de eerste en grootste zaal werd een overzicht
getoond van de fotografie. De zaal werd ingericht door Moholy-Nagy.200 Hij had de opdracht
gekregen in de zaal een systematische weergave te maken van verschillende werkgebieden
van de fotografie.201 Zo waren er sportfoto’s, oorlogsfoto’s, nachtopnamen, forensische
fotografie en wetenschappelijke fotografie te zien. Zwarte teksten op de muur gaven
commentaar bij de foto’s (afb.26).202 De eerste zaal in de tentoonstelling FiFo is opvallend
vergelijkbaar met de gehele indeling van de zalen in Foto ‘37. In FiFo werd de eerste zaal
opgedeeld in genres en werd er gebruik gemaakt van alle toepassingen van de fotografie,
zoals bijvoorbeeld wetenschappelijke fotografie. Foto ’37 lijkt een uitvergroting te zijn van
deze zaal, want hier waren alle zalen opgedeeld aan de hand van deze fotografische
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technieken en genres en dus niet aan de hand van fotografen, landen of thema’s zoals
gebruikelijk was.203

Afb. 26. Film und Foto Stuttgart 1929, Installation view of Room 1. Exhibition design by László Moholy-Nagy.

In de daaropvolgende zalen waren foto’s van hedendaagse fotografen te zien. De tweede zaal
was ingericht met werk van Sasha Stone (1895-1940) en Cami Stone (1892-1975). De derde
zaal bestond voornamelijk uit werk van John Heartfield (1891-1968). In deze zaal werd het
verband tussen fotografie en typografie benadrukt. De vierde zaal was ingericht door El
Lissitzky met werk van dertig Russische fotografen. Deze zaal onderscheidde zich van de
andere zalen door een bijzondere indeling met gespannen koorden, stellingen en frames waar
de foto’s aan waren opgehangen (afb.27 en 28). Dit was de enige zaal waar film te zien
was.204
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Afb. 27 Room 4 El Lissitzky.
Afb. 28 Room 4 El Lissitzky.

De vijfde zaal was gevuld met 97 werken van Moholy-Nagy. De zesde zaal met werk van een
aantal Amerikaanse fotografen.205 Over de indeling van de andere zalen is geen informatie
gevonden. In Foto ’37 en FiFo is een overeenkomst te zien in de zaalfoto’s met betrekking tot
het tentoonstellingsdesign. In beide tentoonstellingen zijn meerdere foto’s boven en onder
elkaar getoond. Daarnaast zijn ook ruimtelijke elementen geplaatst in de
tentoonstellingszalen, zodat de foto’s niet alleen op de muren konden worden getoond. De
indeling van de zalen in FiFo lijkt meer experimenteel te zijn, maar dit is op basis van de ene
zaalfoto van Foto ’37 niet met zekerheid te zeggen.

Foto’s en fotografen
Aan FiFo deden ongeveer honderdvijftig individuele exposanten mee uit Duitsland,
Oostenrijk, Nederland, Frankrijk, Engeland, België, Tsjechoslowakije en de Verenigde Staten
(Bijlage 5). Daarnaast deden nog een aantal exposanten mee als vertegenwoordiger van een
land of vakleerinstelling. In totaal werden ongeveer twaalfhonderd werken in FiFo
tentoongesteld.206 Alle werken stonden met titel in de catalogus, geordend op fotograaf.207
Opvallend aan de lijst met inzenders zijn de overeenkomsten met Foto ‘37. In beide
tentoonstellingen zijn de inzenders Berenice Abbott, Eugene Atget, Henri Berssenbrugge,
Florence Henri, Werner Gräff, Germaine Krull, Dr. Denis Mulder, Eli Lotar, E.L.T. Mesens,
Moholy-Nagy, Hans Richter, Schuitema, Ralph Steiner, Rene Zuber en Studio Vogue
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vertegenwoordigd.208 Er zijn ook verschillen. Bij FiFo deden de Nederlandse Piet Zwart,
Gerrit Kiljan en Jan Kamman mee, maar bij Foto ’37 niet. Ook is het bij Foto ’37 niet gelukt
een aantal Amerikaanse fotografen te overtuigen, die wel met FiFo meededen, zoals Edward
Weston, Brett Weston, Edward Steichen, Anton Bruehl en Paul Outerbridge.209 Man Ray deed
ook niet mee met Foto ‘37, maar leverde wel werk voor FiFo. In het originele plan van Foto
’37 werd ook de naam Hans Finsler genoemd. Hij leverde wel werk voor FiFo, maar niet voor
Foto ‘37. In Film und Foto ontbraken dan weer Nederlandse fotografen die wel
tentoonstelden bij Foto ‘37.

Events
Tijdens de tentoonstelling vonden tussen 13 en 26 juni 1929 filmvertoningen plaats in de
Köningsbaulichtspielen in Stuttgart.210 De artistiek leider hiervan was Hans Richter.211 Het
programma van de filmvertoningen was niet in de catalogus van FiFo opgenomen, maar werd
gereconstrueerd in 1979 door Ute Eskildsen en Jan-Christopher Horak in het boek: Film und
Foto der zwanziger jahre: Eine Betrachtung der Internationalen Werkbundaustellung “Film
und Foto”1929.212 Er werden meer dan zestig stomme films getoond (Bijlage 6). Ieder
dagprogramma bestond uit een hoofdfilm en twee tot vier bij-films. De nadruk lag
voornamelijk op de nieuwste ontwikkelingen binnen de Russische film en de internationale
avant-garde film.213 In vergelijking met Foto ’37 valt op dat er veel meer filmvertoningen
waren tijdens Film und Foto. Zo liet de organisatie bijvoorbeeld de film Zwerftochten in een
waterdruppel van J.C. Mol zien, verschillende films van Joris Ivens zoals Regen en De Brug
en Russische films en internationale avant-garde films. De organisatie van Foto ’37 heeft ook
geprobeerd filmvertoningen door J.C. Mol te organiseren. Hij stelde zelf de film Zwerftochten
in een waterdruppel voor, maar de filmvertoning ging niet door vanwege tijdgebrek.214 Ook
liet Foto ’37 werk van Ivens zien, maar geen films. Bij Foto’37 lag de nadruk voornamelijk
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op lezingen en rondleidingen, terwijl er bij FiFo in totaal maar twee lezingen werden gegeven
door Dziga Vertov en Edgar Beyfuss, allebei met de film als onderwerp.215

Marketing en communicatie
Jan Tschichold verzorgde de grafisch vormgeving van het affiche en andere
tentoonstellingsdrukken voor FiFo (afb.29).216 Daarnaast werden bij de tentoonstelling een
catalogus en drie publicaties uitgegeven: Foto-Auge van Franz Roh en Jan Tschichold
(afb.30), Es kommt der neue fotograf van Werner Gräff en Filmgegner von Heute—
Filmfreunde von Morgen van Gräff en Richter. 217

Afb. 29 Jan Tschichold, Poster for Film und Foto.
Afb. 30 Franz Roh en Jan Tschichold, Cover of Franz Roh and Jan Tschichold. Foto-Auge: 76 Fotos der Zeit.

De catalogus bestond uit een voorwoord door Bruckmann, een inleiding door Stotz en
vervolgens de artikels “Amerika und Fotografie” door Edward Weston, “Russland und
Fotografie” door de Russische W. Jemtschuschny, “Das Filmstudio” door Richter,
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“Russenfilm und Ausland” door de Russische Olga Davidovna Kamenewa (1883-1941) en
“Sowjet-kino” door N. Kaufmann. De catalogus eindigde met een lijst met afbeeldingen,
deelnemers en adverteerders. In de catalogus stonden drieënveertig advertenties. Ook in de
publicaties valt op dat er bij FiFo veel meer nadruk lag op film, alleen al in de catalogus
waren drie artikels over film opgenomen.

Reacties van de pers
Volgens het boek Stationen der Moderne van Bollé en Züchner werd FiFo als een centrale
tentoonstellingsgebeurtenis van zijn tijd besproken in de pers. De reacties waren volgens hen
overwegend positief. Toch was er ook kritiek, zo zouden critici die meer gehecht waren aan
de kunstfotografie, zich hebben uitgelaten over het gebrek aan kwaliteit en artistieke effecten.
Daarnaast werd volgens de critici de documentairefotografie als iets nieuws gepresenteerd,
terwijl dit volgens hen altijd al had bestaan.218 Twee recensies waren met name opvallend;
namelijk die van Piet Zwart, die de Nederlandse inzendingen organiseerde en Beaumont
Newhall die acht jaar later Photography 1839-1937 zou organiseren. Zwart schreef zijn
recensie in 1929. Hij was zeer positief over de tentoonstelling, zo positief dat hij het idee
opperde om de tentoonstelling ook naar Nederland te halen. Volgens hem waren in deze
tentoonstelling niet de zoete schilderachtige foto’s te zien, die normaal gesproken in een
fotografietentoonstelling werden getoond, maar waren de foto’s “overweldigend fotoscherp”.
Hij was gecharmeerd van de karakteristieke foto’s vanuit de verschillende landen. De
Nederlandse inzending was volgens hem klein en niet uitmuntend in techniek, maar wel met
“compositorische macht” en “activistische kracht”.219 Ondanks dat FiFo zelf niet naar
Nederland werd overgebracht werd met Foto ’37 wel een poging gedaan een soortgelijke
tentoonstelling te creëren. Newhall schreef zijn reactie op FiFo pas in 1955 in het tijdschrift
Aperture. Hij was overwegend positief, maar had ook zijn bedenkingen bij de tentoonstelling.
Zo vond hij dat er geen functionele criteria waren toegepast bij de keuze voor de inzendingen.
Als dat wel zo was geweest, zouden er ook onscherpe foto’s worden getoond, omdat dit ook
mogelijk was met fotografische technieken. Daarnaast vond hij fotomontage ver weg staan
van een fotografisch middel. Bovendien vond Newhall dat de foto’s van FiFo onder te
verdelen waren binnen de kunststijlen expressionisme, nieuwe zakelijkheid en abstractie. Dit
was volgens hem een indicatie dat de fotografie alsnog beoordeeld werd in vergelijking met
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schilderkunst, in plaats van als op zichzelf staand medium. Volgens Newhall was er weinig
nieuw aan deze tentoonstelling. Hij vond de tentoonstelling vooral een aanmoediging voor
fotografen om verder te experimenteren.220
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Photography 1839-1937
Organisatie
Beaumont Newhall werd in 1935 aangenomen als bibliothecaris bij het MoMA door Barr, met
als achterliggend doel meer aandacht voor fotografie in het museum te krijgen. Dat lukte met
de tentoonstelling Photographie 1839-1937 die door Newhall werd georganiseerd.221 De
tentoonstelling was te zien vanaf 17 maart tot en met 18 april 1937 en besloeg alle vier de
etages van het Townhouse op 11 West 53rd Street in New York.222 Na deze korte presentatie
in het MoMA was de tentoonstelling nog te zien in Philadelphia, Boston, San Francisco,
Milwaukee, Cleveland, Buffalo, Manchester, Andover en Springfield.223 Newhall stelde op
advies van Barr een internationale adviescommissie samen. Het idee was dat in deze
adviescommissie de Amerikaanse fotograaf Alfred Stieglitz (1864-1946), Moholy-Nagy als
Europese vertegenwoordiger en de Franse typograaf en oprichter van het forum voor Franse
Fotografie Arts et Métiers Graphiques Charles Peignot (1897–1983) zitting zouden nemen.
Stieglitz weigerde echter deze aanstelling.224 Uiteindelijk bestond de commissie uit MoholyNagy, Peignot, de Amerikaanse fotograaf Edward Steichen, de directeur van Eastman Kodak,
de cineast en historicus Paul Rotha (1907-1984) en artistiek directeur van het modetijdschrift
Harper’s Bazaar Alexy Brodovich (1898-1971). Daarnaast kreeg Newhall advies van
fotografen Ansel Adams (1902-1984) en Weston.225 Bovendien kreeg Newhall hulp van een
aantal anderen: M. Andre Lejard, de redacteur van Arts et Metiers Graphique voor het leggen
van contact met Franse fotografen en verzamelaars, M. Victor Barthelemy bij het regelen van
de medewerking van Franse privéverzamelaars en fotograaf Herbert Matter (1907-1984 ) voor
het ontwerpen van de tentoonstelling.226 Opvallend aan de organisatie van deze
tentoonstelling, in vergelijking met Foto ‘37, is dat er maar één curator verantwoordelijk was
voor de gehele tentoonstelling. Bovendien was Newhall in dienst van het museum en niet van
een andere organisatie zoals bij Foto ’37 en FiFo het geval was.
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Doel en design
Photography 1839-1937 was de eerste fototentoonstelling die in het MoMA werd
georganiseerd en, volgens een persbericht van het museum zelf, ook de meest uitgebreide ooit
gehouden in Amerika. In dit persbericht werd ook het doel van de tentoonstelling beschreven
namelijk: ‘stap voor stap tonen van de evolutie van fotografie vanaf de eerste publieke
aankondiging van Daguerre’s proces in 1839 tot vandaag de dag’.227 De tentoonstelling zou
het karakter van de verschillende technieken demonstreren en de artistieke kwaliteiten van
ieder proces laten zien. Daarnaast zou de relatie tussen de techniek en esthetische
ontwikkelingen van de fotografie met de smaak en sociale behoeften van de tijd worden
getoond. Naast de historische foto’s werden ook moderne technieken getoond, zoals
kleurenfotografie, persfotografie en wetenschappelijke fotografie. In het persbericht werd ook
een achterliggend doel van dit fotografisch overzicht gegeven namelijk: het zoeken naar
standaarden voor het beoordelen van de fotografie, zodat fotografie niet meer werd
beoordeeld aan de hand van standaarden uit de schilderkunst. Zo konden er legitieme criteria
worden opgesteld aan de hand van optische en chemische wetten, die eigen zijn aan de
fotografie.228 De tentoonstelling in het MoMA was dus voornamelijk gericht op het geven van
een historisch overzicht met daarnaast moderne fotografie. Bij Foto ’37 lag de nadruk juist op
de moderne fotografie; er was maar één historische zaal. Schuitema schreef in de Prisma der
Kunsten dat deze zaal met historische fotografie en apparatuur noodzakelijk was voor het
geven van een goed overzicht. Toch wilden beide tentoonstellingen de karakteristieken van de
middelen der fotografie laten zien. Ook werd bij de beide tentoonstellingen als doel
uitgesproken om de fotografische ontwikkelingen in de tijd te plaatsen en te vergelijken met
de sociale omstandigheden en levensbeschouwing van de mensen. Newhall noemde dit: ‘the
relation of technical and esthetic developments of photography to the taste and social needs of
the times’ en Schuitema beschreef het als: ‘de wisselwerking tusschen de, tengevolge van de
vorderingen der techniek, veranderde omstandigheden en de veranderende
levensbeschouwing - en verhouding der menschen onderling’.229
Van Photography 1838-1937 is, net zoals van Foto ’37, geen plattegrond meer
beschikbaar. Wel bevinden zich een aantal zaalfoto’s in de collectie van het MoMA
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(waaronder afb. 31,32,33,34.) en zijn er verschillende beschrijvingen van de
tentoonstellingszalen beschikbaar. In een persbericht dat door het MoMA werd uitgestuurd
werd de indeling kort beschreven. Bezoekers kwamen de tentoonstelling binnen via een
levensgrote Camera Obscura.230 De tentoonstelling was chronologisch ingedeeld aan de hand
van technische en artistieke ontwikkelingen binnen de fotografie. Een derde van de foto’s liet
de fotografische ontwikkeling tot 1871 zien, een derde was besteed aan de periode na de
eerste Wereldoorlog. De tijd daartussen van 1871 t/m 1914 besloeg maar 10 procent van de
tentoonstelling.231 Aanvullend op de historische lijn waren ook kleine afdelingen gewijd aan
kleurenfotografie, persfotografie en stereoscopie. Er was een kleine afdeling
wetenschappelijke fotografie met X-ray, Infrarood, astronomische fotografie, luchtfotografie,
stroboscopie, meteorologische fotografie. De filmstills besloegen 5 procent van de
tentoonstelling.232 Daarnaast was er niet alleen fotografie te zien, maar ook apparatuur van
iedere techniek vanaf 1835, zoals een originele Camera Obscura en het eerste cameramodel
van Kodak uit 1888.233 De eerste periode t/m 1871 werd ingedeeld op techniek. De ruime
opzet van de tentoonstelling bood de mogelijkheid om meerdere werken van iedere fotograaf
te selecteren. De tweede periode van 1871 t/m 1914 was de “Dry Plate Photography” sectie.
De laatste hedendaagse sectie bestond uit 272 foto’s van 77 fotografen, voornamelijk Fransen
en Amerikanen. In deze hedendaagse sectie domineerde “Straight Photographie” zoals
Newhall Nieuwe Fotografie noemde.234 Ook was er experimenteel werk te zien met onder
andere rayografie van Man Ray en fotogrammen van Moholy-Nagy.235
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Afb. 31 Beaumont Newhall, Installation view of the exhibition, “Photography 1839-1937”.
Afb. 32 Beaumont Newhall, Installation view of the exhibition, “Photography 1839-1937”.

Afb. 33 Beaumont Newhall, Installation view of the exhibition, “Photography 1839-1937”.
Afb. 34 Beaumont Newhall, Installation Photograph of Herbert Matter’s entrance installation for “Photography
1839-1937”.

Het meest opvallende verschil tussen Photography 1839-1937 en Foto’37, was de aandacht
die aan documentairefotografie werd besteed. In Photography 1839-1937 was geen speciale
sectie ingericht met documentairefotografie, zoals de laatste zaal in Foto ‘37. In de
tentoonstelling werden bijvoorbeeld wel foto’s van de Krimoorlog van Roger Fenton getoond,
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maar deze behoorden tot de persfotografie afdeling en niet een aparte reportage- of
documentaire afdeling. Ook in de catalogus besteedt Newhall geen speciale aandacht aan de
documentairefotografie. De nadruk van de hedendaagse fotografie afdeling lag voornamelijk
op Nieuwe Fotografie en toepassing van de fotografie in de wetenschap.236 Een belangrijke
overeenkomst, naast deze aandacht voor wetenschappelijke toepassing van de fotografie, was
de indeling van de ruimtes per fotografische techniek of genre. In beide tentoonstellingen
werd ook fotografische apparatuur getoond en werden ruimtelijke elementen ingezet om de
tentoonstelling te vullen. In Photography 1839-1937 lijken, op basis van de zaalfoto’s, de
tentoongestelde werken meer ruimte te krijgen dan in Foto ‘37. Echter, dit is lastig te bepalen
door het beperkte aantal zaalfoto’s van Foto ‘37.

Foto’s en fotografen
In Photography 1839-1937 waren meer dan achthonderd foto’s te zien uit honderddertig
collecties.237 Net als bij Foto’37 waren de inzendingen internationaal. Fotografen uit Amerika,
Oostenrijk, Engeland, Duitsland, Japan, Schotland, Zweden, Frankrijk en Zwitserland zonden
werk in (Bijlage 7).238 Er werd geen werk getoond van Nederlandse fotografen en de meeste
Oost-Europeanen en Duitsers woonden in Parijs, Londen of New York.239 Opvallend is het
verschil in Amerikaanse inzendingen tussen Photography 1839-1937 en Foto ‘37. Alle
Amerikaanse fotografen die Helene van Dongen uitnodigde voor Foto ’37 weigerden of lieten
niets van zich horen, maar stuurden wel werk in voor de tentoonstelling Photography 18391937, hieronder vallen de Amerikaanse fotografen: Anton Bruehl, Paul Strand, Paul
Outerbridge, Edward Weston, Brett Weston, Walker Evans, Herbert Matter, Edward Steichen,
Margaret Bourke-White, George Platt Lynes, Lusha Nelson en William Rittase.240 John
Havinden, die door Moholy-Nagy was uitgenodigd voor Foto ’37 deed ook niet mee, maar
wel aan Photography 1839-1937.241 Ook Cecil Beaton (via Edith Tudor Heart), Man Ray (via
Richter) en Nadar werden uitgenodigd voor Foto ‘37, maar zonden alleen werk in voor
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Photography 1839-1937.242 Dat de Amerikaanse fotografen het massaal af lieten weten voor
Foto ’37 komt waarschijnlijk mede door de politieke situatie in Europa. Newhall bijvoorbeeld
was huiverig voor de situatie in Duitsland en bracht tijdens zijn werkreis naar Europa alleen
een bezoek aan Parijs en Londen. Nederlandse fotografen nam hij niet op in de
tentoonstelling.243 Er zijn ook overeenkomsten in de inzenderlijsten van FiFo en Foto ’37
zoals Berenice Abbott, Eugène Atget, Brassaï, Pierre Boucher, Florence Henri, Henri CartierBresson, Moholy-Nagy, Georges Sirot, Pierre Verger en Ylla.

Events
Over evenementen die bij Photography 1839-1937 werden georganiseerd is niets bekend. In
de catalogus, persberichten en secundaire literatuur die over de tentoonstelling werden
geraadpleegd is door geen enkele auteur een evenement genoemd. Gezien de korte duur van
de tentoonstelling (1 maand), kan het zo zijn dat er geen evenementen zijn georganiseerd.

Marketing en communicatie
Bij de tentoonstelling werd één publicatie uitgegeven: de catalogus met uitgebreide inleiding
van 84 pagina’s door Newhall en 95 afbeeldingen van foto’s uit de tentoonstelling.244 In het
voorwoord besprak Newhall de geschiedenis van de fotografie aan de hand van de technische
ontwikkeling van het medium.245 Het omslag werd ontworpen door Barr, die hiervoor foto’s
van Eadweard Muybridge gebruikte (afb.35).246 De eerste drieduizend prints waren snel
uitverkocht en de catalogus werd het volgende jaar opnieuw uitgegeven als boek:
Photography: A Short Critical History.247 In dit boek werd de catalogussectie vervangen door
paragrafen over belangrijke exposanten en een lijst van hun publicaties. Daarnaast waren een
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aantal titels aangepast en schreef Newhall het hoofdstuk over Photo-secession opnieuw.248 De
catalogi van Foto ’37 en Photography 1839-1937 zijn bijna niet te vergelijken. De catalogus
van Foto ’37 bestond uit artikels van verschillende fotografen en besprak ook het doel van de
tentoonstelling uitgebreid in het eerste artikel. De catalogus van Photography 1839-1937 was
eerder een geschiedenisboek met een catalogus hieraan toegevoegd. Daarnaast miste in de
catalogus van Foto’37 een uitgebreide lijst van foto’s en fotografen.

Afb. 35 Alfred H. Barr, Cover of Beaumont
Newhall, Photography 1839-1937.

Reacties van de pers
Volgens curator Maria Morris Hambourg werd de tentoonstelling goed ontvangen door de
pers.249 In haar publicatie The New Vision beschreef ze een aantal kritische reacties van de
pers. Volgens criticus Lewis Mumford miste het volwassen werk van Stieglitz in de
tentoonstelling. Sommige critici waren negatief over de puur historische kijk op de foto’s.250
Volgens emeritus-hoogleraar American Studies and Englisch van de University of Iowa, John
Raeburn, werd de tentoonstelling goed ontvangen door de pers.251 De Times en Herald
Tribute plaatste al voor de tentoonstelling begon elf foto’s in hun krant, met reviews. Ook de
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reviews van Time en New York American waren enthousiast, waarbij de laatste de
tentoonstelling beschreef als de beste van MoMA ooit. Kritiek was er van Elizabeth Noble
van New Masses, die vond dat er foto’s ontbraken van fotografen van het project van de
Amerikaanse overheid: Farm Security Administration (FSA).252
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Conclusie
Om zoveel mogelijk te weten te komen over de tentoonstelling Foto ’37 in het Stedelijk
Museum Amsterdam in 1937 is een monografisch onderzoek uitgevoerd naar de
tentoonstelling en is de tentoonstelling vergeleken met twee fotografische
overzichtstentoonstellingen in het interbellum namelijk: Film und Foto (FiFo) in Stuttgart in
1929 en Photography 1839-1937 in New York in 1937.
De keuze voor deze drie fototentoonstelling uit het interbellum draagt bij aan een
exhibition history waarin ook tentoonstellingen van voor 1960 zijn opgenomen. Bovendien
wordt hiermee meer aandacht besteed aan de fotografie in het algemeen binnen exhibition
history en aan tentoonstellingen die niet door één stercurator zijn georganiseerd, maar door
vertegenwoordigers van kunstenaarsbonden zoals Foto ’37 en FiFo. FiFo kan overigens al tot
de huidige exhibition history gerekend worden, omdat deze in verschillende publicaties
voorkomt, waaronder het boek van Altshuler Salon to Biennial: Exhibitions That Made Art
History.
In het eerste hoofdstuk wordt een inleiding gegeven op de drie tentoonstellingen en
wordt ingegaan op de deelvraag: ‘wat waren de belangrijkste politieke, culturele en
kunsthistorische ontwikkelingen in de moderne kunst - waaronder de fotografie - die invloed
hadden op fotografietentoonstellingen ten tijde van het interbellum?’. Belangrijke invloed op
de fototentoonstelling van het interbellum hadden onder andere de politieke onrust en
opkomst van het Naziregime in Europa, de hierdoor veroorzaakte culturele kruisbestuivingen
die ontstonden door kunstenaarsvluchtelingen, en fotografische ontwikkelingen zoals de
opkomst van de Nieuwe Fotografie en het naar de achtergrond verdwijnen van de
kunstfotografie.
Door gebruik te maken van ANT voor de beschrijving van Foto ’37 voor het
beantwoorden van deelvraag twee: ‘wat voor tentoonstelling was Foto ’37 en wat waren de
belangrijkste actanten in de totstandkoming van deze tentoonstelling?’, konden in dit
onderzoek een aantal opvallende actanten en relaties worden uitgelicht. De meest opvallende
actant in het netwerk van de tentoonstelling is de fotografe Eva Besnyö, die het grootste deel
van de tentoonstelling organiseerde. Andere opvallende actanten zijn de internationale relaties
die Besnyö opbouwde om de tentoonstelling te organiseren, zoals Lásló Moholy-Nagy en
Helene van Dongen. De relaties tussen de actanten zijn opgenomen in een Actanten Netwerk
Overzicht dat is opgedeeld in de thema’s organisatie, financiën, doel en design, foto’s en
fotografen, evenementen, marketing en communicatie en reacties van de pers. Deze thema’s
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zijn opgesteld aan de hand van het netwerk overzicht en de hoeveelheid relaties tussen
actanten die binnen deze thema’s konden worden geordend.
De thema’s en resultaten uit de ANT-beschrijving konden vervolgens worden gebruikt
voor het beantwoorden van deelvraag drie: ‘hoe verhoudt de tentoonstelling Foto ‘37 zich tot
vergelijkbare internationale fotografische overzichtstentoonstellingen ten tijde van het
interbellum?’. Voor de vergelijking werd gekozen voor de tentoonstellingen Foto ‘37, FiFo
en Photography 1839-1937. Alle drie de tentoonstellingen waren overzichtstentoonstellingen
van de fotografie, georganiseerd in het interbellum. De drie tentoonstellingen waren
groepstentoonstelling met vele internationale inzendingen en met buitenlandse adviseurs,
waarbij Laslo Moholy-Nagy voor alle drie de tentoonstellingen een belangrijke rol vervulde.
FiFo vormde een inspiratiebron voor de tentoonstellingen Foto ’37 en Photography 18391937. Dat was naast de internationale opzet van Foto ’37 en Photography 1839-1937 ook te
zien aan het gebruik van verschillende toepassingsvormen van de fotografie, zoals
wetenschappelijke fotografie. De drie tentoonstellingen vonden elkaar ook in het doel om de
karakteristieke mogelijkheden van de fotografie te willen weergeven en de fotografie als
internationale taal te promoten. De nadruk ligt dan ook op de fotografische stroming Nieuwe
Fotografie, voornamelijk bij de tentoonstellingen FiFo en Foto ‘37. Photography 1839-1937
legde ook nadruk op Nieuwe Fotografie in het onderdeel hedendaagse kunst, maar liet toch
voornamelijk een historisch overzicht van de fotografie zien. De eerst georganiseerde FiFo
was naast Nieuwe Fotografie ook gericht op film, voornamelijk in de onderwerpen en thema’s
van evenementen en publicaties. De fascinatie voor film kwam in Photography 1839-1937
niet meer terug, zoals de naam al doet vermoeden. Ook in Foto ’37 komt de film haast niet
aan bod. Foto ’37 besteedt niet alleen veel aandacht aan de Nieuwe Fotografie maar zet zich
ook zeer duidelijk af tegen de kunstfotografie. De tentoonstelling Foto ’37 richt zich
daarnaast het meeste van de drie tentoonstelling op de documentairefotografie.
Kortom, Foto ’37 kan worden gezien als kantelpunt in de fotografische
ontwikkelingen van het interbellum door de aandacht die wordt besteed aan de overgang van
de Nieuwe Fotografie naar de documentairefotografie. Als tentoonstelling geïnspireerd door
FiFo en als tijdgenoot van Photography 1839-1937 onderscheidt Foto ’37 zich door de
duidelijke doelen en richting die aan de tentoonstelling wordt gegeven naar de
documentairefotografie toe. Ondanks het ontbreken van een aantal Amerikaanse inzendingen
doet Foto ’37 niet onder voor Photography 1839-1937.
Vervolgonderzoek op het huidige onderzoek kan interessant zijn. Dit onderzoek werd
uitgevoerd tijdens de coronacrisis waardoor het lastig was archieven te bezoeken en bronnen
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te raadplegen. Dit heeft niet gezorgd voor een hiaat in de bronnen, maar wel voor een
vertraging in het onderzoek. In dit onderzoek was zodoende onvoldoende tijd om een
uitgebreide ANT-beschrijving van de tentoonstellingen Photography 1839-1937 en FiFo uit
te voeren, dit zou echter de vergelijking uit kunnen breiden op het gebied van relaties tussen
actanten en netwerken rondom de fototentoonstellingen. Daarnaast was het in dit onderzoek
niet mogelijk om uitgebreid in te gaan op het opvallende ontbreken van de Nederlandse
fotograaf Piet Zwart in de tentoonstelling Foto ‘37. Dit is interessant omdat Zwart overtuigd
was van het belang van een tentoonstelling zoals FiFo in Nederland. Daarnaast is uit dit
onderzoek gebleken dat de politieke omstandigheden in het interbellum invloed hadden op de
georganiseerde tentoonstellingen in die tijd. Hoeveel invloed wordt echter niet duidelijk.
Daarnaast was er in dit onderzoek onvoldoende tijd om de tentoonstelling te plaatsen in de
tentoonstellingsgeschiedenis van het Stedelijk Museum zelf. Wat was de rol van deze
tentoonstelling voor het Stedelijk Museum? Als laatste zou het interessant zijn om onderzoek
te doen naar de invloed van Foto ’37 op latere fototentoonstellingen in Nederland en
daarbuiten. Hoewel het huidige onderzoek inzicht heeft gegeven in Foto ’37 en haar
verhouding tot twee vergelijkbare tentoonstellingen, heeft dit ook geleid tot meer vragen en
mogelijkheden tot verdieping.
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Afb. 27 Room 4 El Lissitzky. (Altshuler, Bruce. Salon to Biennial: Exhibitions that made art
history. Volume 1: 1863-1959. New York: Phaidon Press Limited, 2008).

Afb. 28 Room 4 El Lissitzky. (Altshuler, Bruce. Salon to Biennial: Exhibitions that made art
history. Volume 1: 1863-1959. New York: Phaidon Press Limited, 2008).
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november 2021 © 2014 Artists Rights Society (ARS), New York/VG Bild-Kunst, Bonn).
Afb. 31 Beaumont Newhall, Installation view of the exhibition, “Photography 1839-1937”,
1937, Foto, Collectie Museum of Modern Art Archives, Photographic Archive.
Objectnummer IN60.6B.
(https://www.moma.org/calendar/exhibitions/2088?installation_image_index=41,
geraadpleegd 19 november 2021).
Afb. 32 Beaumont Newhall, Installation view of the exhibition, “Photography 1839-1937”,
1937, Foto, Collectie Museum of Modern Art Archives, Photographic Archive.
Objectnummer IN60.6D.
(https://www.moma.org/calendar/exhibitions/2088?installation_image_index=41,
geraadpleegd 19 november 2021).
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Afb. 33 Beaumont Newhall, Installation view of the exhibition, “Photography 1839-1937”,
1937, Foto, Collectie Museum of Modern Art Archives, Photographic Archive.
Objectnummer IN60.1A.
(https://www.moma.org/calendar/exhibitions/2088?installation_image_index=41,
geraadpleegd 19 november 2021).
Afb. 34 Beaumont Newhall, Installation Photograph of Herbert Matter’s entrance
installation for “Photography 1839-1937”, 1937, ontwikkel gelatine zilverdruk, Collectie
Museum of Modern Art Archives, Photographic Archive. Objectnummer IN60.6I.
(https://www.moma.org/calendar/exhibitions/2088?installation_image_index=41,
geraadpleegd 19 november 2021 ©The Scheinbaum and Russek Gallery of Photography,
Santa Fe, NM. Bertrand).

Afb. 35 Alfred H. Barr, Cover of Beaumont Newhall, Photography 1839-1937, 1937,
Collectie Museum of Modern Art Library,
(https://www.moma.org/interactives/objectphoto/publications/777.html, 19 november 2021).
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Bijlage 1 Actanten Netwerk Overzicht
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102

103
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Bijlage 2 Foto’s geëxposeerd op Foto ‘37
In de onderstaande lijst zijn objectbeschrijvingen opgenomen van foto’s die waarschijnlijk te zien waren op Foto ’37. De informatie voor deze
lijst komt van verschillende bronnen die in het schema zijn verwerkt. De zalen die bij de beschrijvingen zijn genoemd, zijn zoveel mogelijk uit
bronnen gehaald. Soms zijn de zalen toegeschreven als de foto logischerwijs tot een bepaald soort fotografie behoort. Zo is bijvoorbeeld een
aantal keer de zaal wetenschappelijke fotografie ingevuld, omdat dit logisch voorkomt uit de soort foto. De lijst is geordend op alfabet per zaal.
De foto’s waar geen zaal aan kan worden toegekend, zijn apart geordend op alfabet en staan onder aan de lijst. In deze lijst is ervan uitgegaan dat
foto’s die in de catalogus in Prisma der Kunsten stonden of die werden genoemd in het speciale nummer van De Groene Amsterdammer ook in
de tentoonstelling te zien waren.

Zaalindeling:
Ingang
Zaal 1 kleurenfotografie
Zaal 2 historische fotografie
Tweede helft zaal 2 moderne tegenhangers: Rechterwand tegenover historische afdeling:
-

Moderne voorbeelden van portret, reclame, mode, kleur experimentele, technische en reportagefotografe

-

Kitsch foto’s

Zaal 3 portretten en detailfoto’s
Zaal 4 wetenschappelijke fotografie
-

Röntgenfotografie, tandheelkunde, natuurhistorische fotografie, microfotografie, infrarood fotografie voor medische doeleinden, bacillen
en schimmels van koloniaal instituut, luchtfotografie

Tweede helft zaal 4 mode, reclame en propaganda fotografie
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Zaal 5 vrije fotografie binnen- en buitenland
-

Fotogrammen

Zaal 6 reportagefotografie
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Fotograaf

Beschrijving

Bron

Zaal

Afb.

Nvt.

Boeken over moderne

De tentoonstelling

Ingang

Geen afbeelding

fotografie

Foto ’37 in het
Stedelijk Museum te
Amsterdam”.
Nieuwe
Rotterdamsche
Courant, 14 sept
1937.

Verschillende
fotografen

7 Affiche ontwerpen

De tentoonstelling

Ingang

Foto ’37 in het

(rechterwand)

Stedelijk Museum te
Amsterdam”.
Nieuwe
Rotterdamsche
Courant, 14 sept
1937.

Paul Schuitema, objectnummer 0722599, Foto en gouache op
papier op triplex, 86,8 x 60,8 cm, collectie Kunstmuseum Den
Haag, https://www.kunstmuseum.nl/nl/collectie/ontwerp-

109

voor-het-affiche-van-foto-37-het-stedelijk-museumamsterdam.

Andriesse,

Affiche

Emmy

De tentoonstelling

Ingang

Foto ’37 in het

(rechterwand)

Stedelijk Museum te
Amsterdam”.
Nieuwe
Rotterdamsche
Courant, 14 sept
Emmy Andriesse, objectnummer 1937_7, 85 x 60 cm,

1937.

collectie Stedelijk Museum Amsterdam
https://www.stedelijk.nl/nl/collectie/35084-emmy-andriessetentoonstelling-foto-'37.

Schuitema, Paul

Schets van een

De tentoonstelling

Ingang

fotomontage welke

Foto ’37 in het

(linkerwand)

Schuitema voor de

Stedelijk Museum te

Parijse tentoonstelling

Amsterdam”.

ontworpen heeft

Nieuwe

Geen afbeelding

Rotterdamsche
Courant, 14 sept
1937.
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“Een nieuwe Muze,
.. met drie beenen en
één oog”. Het
Vaderland, 31 juli
1937.
Arthaud, Marcel

Picturale vaas met

“Een nieuwe Muze,

Zaal 1

anemonen

.. met drie beenen en

kleurenfotografie

één oog”. Het

(eerste vitrine)

Geen afbeelding

Vaderland, 31 juli
1937.
Arthaud, Marcel

Oesterstilleven

“Een nieuwe Muze,

Zaal 1

.. met drie beenen en

kleurenfotografie

Geen afbeelding

één oog”. Het
Vaderland, 31 juli
1937.
Colour

124b Cox’s caves

Brief van Colour

Zaal 1

Photographs

404b Canal

Photographs aan

kleurenfotografie

262 Rose petals in bowl

tentoonstelling Foto

260 Silver on tray

’37 over retourneren

410a Ship with yellow

inzending, 14

funnels

december 1937.

Geen afbeelding
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160h Board Room
437 Marigolds and
apples
264 Books, pewter and
pipe
105 Leicester square
234 Girl and blossom
Laslo Moholy

Kleurenfoto’s

Nagy

Brief van Eva

Zaal 1

Besnyö aan Moholy

kleurenfotografie

Geen afbeelding

Nagy over
kleurenfotografie, 3
juni 1937.
Leeuw, M. de

Twee kleurenfoto’s

Brief van Eva

Zaal 1

De la maison

Besnyö aan

kleurenfotografie

Metz en Cie

L’édition artistique

(via L’édition

over foto’s M. de

Artistique)

Leeuw, 10 augustus

Geen afbeelding

1937.
Onbekend

Portret van uitvinder

“Aanwinsten

Zaal 1

Lumière

fototentoonstelling”.

kleurenfotografie

Geen afbeelding

112

Het Volk, 9 juli
1937.
Rotogravure Mij Kleurenfoto’s

“Aanwinsten

Zaal 1

Leiden

fototentoonstelling”.

kleurenfotografie

Geen afbeelding

Het Volk, 9 juli
1937.
Adget, Eugène

Onbekend

(of Atget)

“Een nieuwe Muze,

Zaal 2 historische

.. met drie beenen en

fotografie

Geen afbeelding

één oog”. Het
Vaderland, 31 juli
1937.
Adget, Eugène
(of Atget)

Onbekend

“De tentoonstelling

Zaal 2 historische

Foto ’37 in het

fotografie

Geen afbeelding

Stedelijk Museum te
Amsterdam”.
Nieuwe
Rotterdamsche
Courant, 14 sept
1937.
Berssenbrugge,
H.

Bromide kinderportretje “Een nieuwe Muze,
.. met drie beenen en

Zaal 2 historische

Geen afbeelding

fotografie
113

één oog”. Het
Vaderland, 31 juli
1937.
Brusse, Wim

Gebaarde mansportret

“Een nieuwe Muze,

Zaal 2 historische

.. met drie beenen en

fotografie

één oog”. Het

(zijwand)

Geen afbeelding

Vaderland, 31 juli
1937.
Citroen, Paul.

47 kitsch postkaarten

“Een nieuwe Muze,

Zaal 2 historische

.. met drie beenen en

fotografie

Geen afbeelding

één oog”. Het
Vaderland, 31 juli
1937.

Brief van Paul
Citroen aan Eva
Besnyö over
retourneren van
postkaarten 30
november 1937.
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Citroen, Paul

Montage Grosstads

“Een nieuwe Muze,

Zaal 2 historische

1923

.. met drie beenen en

fotografie (naast

één oog”. Het

het raam)

Geen afbeelding

Vaderland, 31 juli
1937.

Lijst inzendingen
Paul Citroen in
correspondentiemap
Daumier

Nadar maakt de eerste

“Een nieuwe Muze,

Zaal 2 historische

luchtfoto’s vanuit een

.. met drie beenen en

fotografie (links)

luchtballon

één oog”. Het
Vaderland, 31 juli
1937.

(De bovenstaande afbeelding komt overeen met de
beschrijving in het Vaderland en is van dezelfde
maker. Daumier, Honoré. “Nadar Élevant la
Photographie à la Hauteur de l'Art”, 44.5 x 31.3
cm, Collectie Metmuseum, lithografie,
115

1862. https://www.metmuseum.org/art/collection/s
earch/364205
Onbekend

Bespotting van de

Vouwblad

portretfotografie
Dupont, Frans

Machine

Zaal 2 historische

Geen afbeelding

fotografie (rechts)
Lijst foto’s gevraagd

Zaal 2 historische

voor collectie van

fotografie / tweede

Grégoire

deel

Inzending door

Historische

“Een nieuwe Muze,

Zaal 2 historische

Grégoire,

fotografische

.. met drie beenen en

fotografie

Auguste

verzameling:

één oog”. Het

Daguerreotypes op

Vaderland, 31 juli

metaal, talbottypes op

1937.

Geen afbeelding

Geen afbeelding

papier
Brief van Eva
Besnyö aan Grégoire
over lezing, 7 juli
1937.
Ilford Selo n.v.

Rolleiflex camera 6x6 f

Brief van Ilford Selo

Zaal 2 historische

3,5 no. 453095

directeur aan Eva

fotografie

/1789988 met lensdop,

Besnyö over

Geen afbeelding
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riem en draaddrukker in

bruikleen camera, 18

doos

juni 1937.

Historische foto’s

“Een belangrijke

Zaal 2 historische

Daguerreotype

foto-expositie in het

fotografie

Twee Franse

Stedelijk Museum”.

inzendingen en een

Het Volk, 19 juni

Nederlandse

1937.

Montage

“De tentoonstelling

Zaal 2 historische

van de

Foto ’37 in het

fotografie

fotografengroep

Stedelijk Museum te

van de BKVK

Amsterdam”.

Onbekend

Haagse afdeling

Geen afbeelding

Geen afbeelding

Nieuwe
Rotterdamsche
Courant, 14 sept
1937.
Meester, J. de Jr

Houtsnede

“Een nieuwe Muze,

Zaal 2 historische

.. met drie beenen en

fotografie

Geen afbeelding

één oog”. Het
Vaderland, 31 juli
1937.
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Os, Cas van

Chineesche kleine

“Een nieuwe Muze,

Zaal 2 historische

.. met drie beenen en

fotografie

één oog”. Het

(zijwand)

Geen afbeelding

Vaderland, 31 juli
1937.
Onbekend

Brandend luchtschip

Vouwblad

“De Hindenburg”
Onbekend

Weerspiegelenden bril

Zaal 2 historische

Geen afbeelding

fotografie
“Een nieuwe Muze,

Zaal 2 historische

.. met drie beenen en

fotografie

één oog”. Het

(achterwand)

Geen afbeelding

Vaderland, 31 juli
1937.
Onbekend

Bont en abundant

“Een nieuwe Muze,

Zaal 2 historische

stilleven Turkernburgs

.. met drie beenen en

fotografie (scherm)

Zaden. In rustige

één oog”. Het

Geen afbeelding

diagonaal verdeling met Vaderland, 31 juli

Onbekend

uitjes en tomaatjes.

1937.

Collectiealbum

“De tentoonstelling

Zaal 2 historische

negentiende-eeuwse

Foto ’37 in het

fotografie

familieportretten

Stedelijk Museum te

Geen afbeelding

Amsterdam”.
118

Nieuwe
Rotterdamsche
Courant, 14 sept
1937.
Onbekend

Courbet, Corot,

“Foto ’37”. De Tijd,

Zaal 2 historische

Rossini, Wagner, Th.

16 september 1937.

fotografie

11 foto’s van La

Brief van Georges

Zaal 2 historische

Commune

Sirot aan Eva

zaal

Geen afbeelding

Gautier en Napoleon III
Sirot, Georges

Geen afbeelding

Besnyö over
retourneren
inzending, 21 maart
1938.
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Acht

Collage van hetzelfde

“Een belangrijke

Zaal 3

verschillende

meisje door acht

foto-expositie in het

portretfotografie

fotografen van

fotografen

Stedelijk Museum”.

de Amsterdamse

Het Volk, 19 juni

afdeling

1937.

(volgens het Volk
waren het 10
fotografen).

“Acht fotografen”. Wij, 22 (1937) 16-17.

120

Bennekom,

Meisjesstudie

Lood van

B.Hilman.

Zaal 3

“Vreugden van den

portretfotografie

amateur”. De
Groene
Amsterdammer, 19
juni 1937.

Bennekom,
Lood van

Nr 9 bleek hoofd

Brief van Eva

Zaal 3

Besnyö aan Theo

portretfotografie

Geen afbeelding

Moussault over lijst
met foto’s gestuurd
aan de “Groene
Amsterdammer”, 11
juni 1937.

121

Bennekom,

Detail van een

“Een nieuwe Muze,

Zaal 3

Lood van

Zebrakop

.. met drie beenen en

portretfotografie en

één oog”. Het

detailfoto’s

Vaderland, 31 juli

(zijwand, rechts

1937.

boven)

Portretstudie van een

Paul Schuitema.

Zaal 3

liggende.

“Fotovraagstukken”.

Portretfotografie

Negatief afgedrukt.

De Groene

Blazer, Carel

Amsterdammer, 19
juni 1937.

122

Besnyö, Eva

Graaff, N. J. de

Vrouw met kind

Etalagepoppen

Prisma der Kunsten

Zaal 3

2 (1937) 1: 99.

portretfotografie

“Een nieuwe Muze,

Zaal 3

.. met drie beenen en

Portretfotografie

één oog”. Het

(laatste wand

Vaderland, 31 juli

rechts)

1937.

(foto uit Prisma der Kunsten 2 (1937) 1: 134. De
beschrijving van de foto in het Vaderland komt
overeen met deze foto uit de catalogus in Prisma
der Kunsten, maar de foto in de catalogus heeft
geen beschrijving.
Hausmann, R.

Portret van een jonge

“Een nieuwe Muze,

Zaal 3 portret

vrouw neerziend

.. met drie beenen en

fotografie

Geen afbeelding

123

één oog”. Het
Vaderland, 31 juli
1937.
Meinecke, Paul

Damesportret

Lijst foto’s gevraagd

Zaal 3 portretten

voor collectie van

(7e van rechts)

Geen afbeelding

Grégoire
Onbekend

Portret van Roestam

“Een nieuwe Muze,

Zaal 3

.. met drie beenen en

portretfotografie

Geen afbeelding

één oog”. Het
Vaderland, 31 juli
1937.
Onbekend

Kiezelstilleven

“Een nieuwe Muze,

Zaal 3

.. met drie beenen en

Portretfotografie en

één oog”. Het

detailfoto’s

Vaderland, 31 juli

(zijwand rechts)

Geen afbeelding

1937.
Onbekend

10 grote vergrotingen

Vouwblad

bezige mensen
Onbekend

Detailfoto’s oog mond
en hand

Zaal 3

Geen afbeelding

portretfotografie
Vouwblad

Zaal 3

Geen afbeelding

portretfotografie

124

Oorthuys, Cas.

Hildo Krop

“Het Oog in de

Zaal 3

hand”. De Groene

portretfotografie

Amsterdammer, 19
juni 1937.

Brief van Eva
Besnyö aan Theo
Moussault over lijst
met foto’s gestuurd
aan de “Groene
Amsterammer”, 11
juni 1937.

Oorthuys, Cas

Portret van de schilder

Het Volk, 12 aug

Zaal 3

Henriët

1937.

portretfotografie

(er zijn meerdere
portretten van Oorthuys
te zien)

125

Oorthuys, Cas

Oorthuys, Cas

Opzij kijkend meisje

Prisma der Kunsten

Zaal 3

Rosa spier met harp

2 (1937) 1: 114.

portretfotografie

Saxofonist

Lijst foto’s gevraagd

Zaal 3

voor collectie van

portretfotografie

Geen afbeelding

Grégoire
Oorthuys, Cas

Rosa spier met harp

Brief van Eva

Zaal 3

Besnyö aan Theo

portretfotografie

Geen afbeelding

Moussault over lijst
met foto’s gestuurd
aan de “Groene
Amsterdammer”, 11
juni 1937.
Os, Cas van

Montage vrouwengelaat “Een nieuwe Muze,

Zaal 3

.. met drie beenen en

Portretfotografie

één oog”. Het

(laatste wand)

Geen afbeelding
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Vaderland, 31 juli
1937.
Os, Cas van

Montage geveltjes

“Een nieuwe Muze,

Zaal 3

.. met drie beenen en

Portretfotografie

één oog”. Het

(laatste wand)

Geen afbeelding

Vaderland, 31 juli
1937.
Os, Cas van

Portret van Paul

Lijst foto’s gevraagd

Zaal 3

Schuitema

voor collectie van

portretfotografie

Geen afbeelding

Grégoire
Fototechnische

Fotomontage over de

“Een belangrijke

Zaal 4

dienst KLM

cateringsdienst en

foto-expositie in het

wetenschappelijke

enkele luchtfoto’s Bijv.

Stedelijk Museum”.

fotografie

bollenvelden, van

Het Volk, 19 juni

walcheren en van

1937.

Geen afbeelding

enkele grote steden
Brief van Eva
Besnyö aan de heer
A. Corsten over
luchtfoto’s, 7 juni
1937.
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Heilbron

Röntgenfoto’s

Brief van Eva

Zaal 4

Besnyö aan Dr.

wetenschappelijke

Denis Mulder over

fotografie

Geen afbeelding

inzending, 23 juni
1937.
Koloniaal

Schimmels en bacillen

Instituut

De tentoonstelling

Zaal 4

Foto ’37 in het

wetenschappelijk

Stedelijk Museum te

fotografie

Geen afbeelding

Amsterdam”.
Nieuwe
Rotterdamsche
Courant, 14 sept
1937.
Mulder, Dr.

Uit het preanger

Brief van C.a.

Zaal 4

Dennis

bergland

Nierstrasz aan Eva

wetenschappelijke

Besnyö over

fotografie

(via C.A.
Nierstrasz)

1. Kinabosch
Kertamanah

inzendingen Denis

(tussen 2000 en

Mulder, 9 juni 1937.

Geen afbeelding

3000 m boven
de zeespiegel)

De tentoonstelling
Foto ’37 in het
128

2. Zonneharp (ook

Stedelijk Museum te

op Kertamanah

Amsterdam”.

iets hooger nog

Nieuwe

dan de Kina)

Rotterdamsche

3. Noordketen van
de Preanger

Courant, 14 sept
1937.

(Boekanagara)
4. Nevels vluchten
(tegenlicht
opname op de
Boekanagara)
5. Papandajan,
2640 m boven
zeespiegel 6
uur. N.m. (koud
licht)
6. Volle middag
voor de
malabarkloof
(heet licht)
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7. Meer van leles
tusschen
bandoeng en
garout (opname
3 u v.m.)
8. Luiaardsberg
vlak bij meer
van Leles
9. Zonsopgang op
de top van de
Tjikoray
(2800m boven
de zeespiegel,
opname 5 u
v.m.)
10. Van Semeroe tot
Ardjoeno
(oosthoek van
Java)
11. Tusschen Licht
en Donker (0.
130

Genteng aan de
zuikust van de
Preanger;
opname tussen 6
en 7 uur n.m.)
12. Achter de
wolken schijnt
de zon (opname
van straat
Soenda Terwyl
en een regenbui
in de verte viel)
Marmerfoto’s
13. Broedertrouw
14. Gescheiden
vereenigd
Röntgenfoto’s:
4 totaal X foto’s
waarvan twee in een

131

lichtkast (driehoekig
zijde is 1m)

Kruisende handen
Molen, H. v.d.

Foto 1 gebit jong meisje Prisma der Kunsten

Zaal 4

(tandarts)

Foto 2 röntgenfoto

wetenschappelijke

2 (1937) 1: 107.

gebit zelfde meisje

Mol, J.C.

Kristallen van unitraat

fotografie

“Moderne

Zaal 4

Fotokunst”. Het

wetenschappelijke

Vaderland, 19 juni

fotografie

1937.

Prisma der Kunsten
2 (1937) 1: 101.
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Mol, J.C.

Kristallen van Salmiak

“Moderne

Zaal 4

Fotokunst”. Het

wetenschappelijke

Vaderland, 19 juni

fotografie

1937.

Prisma der Kunsten
2 (1937) 1: 101.
Onbekend

Röntgenfoto van een

Prisma der Kunsten

Zaal 4

galblaas vol galstenen

2 (1937) 1: 116.

wetenschappelijke
fotografie

Onbekend /

Politiefoto van een

K.H. Broekhoff. “De

Zaal 4

politiefoto

gearresteerde

fotografie bestrijdt

wetenschappelijke

opgenomen volgens

de misdaad”. De

fotografie

internationaal

Groene

gebruikelijk model
133

Amsterdammer, 19
juni 1937.
Onbekend /

Foto’s van dezelde man

K.H. Broekhoff. “De

Zaal 4

politiefoto

bij aanhoudiing enige

fotografie bestrijdt

wetenschappelijke

jaren later

de misdaad”. De

fotografie

Groene
Amsterdammer, 19
juni 1937.
Onbekend

Berglandschap op de

Prisma der Kunsten

Zaal 4

maan

2 (1937) 1: 120.

wetenschappelijke
fotografie

Sterrewacht

19 foto’s één vergroting

Brief van P.Th.

Zaal 4

Leiden

op papier in lijst achter

Oosterhof aan

wetenschappelijke

glas 110x110 en 8

tentoonstellingscom

fotografie

negatieven en

missie over

diapositieven waarvan

retourneren foto’s,

de grootste 30x30

18 november 1937.

Geen afbeelding

Leidse voorwerpen zijn
134

gemerkt en genummerd
wit etiquetje met
blauwe rand
Sterrewacht Lei

Spiraalnevel m 101

den

Brief van Eva

Zaal 4

Besnyö aan Theo

wetenschappelijke

Moussault over lijst

fotografie

Geen afbeelding

met foto’s gestuurd
aan de “Groene
Amsterdammer”, 11
juni 1937.
Sterrewacht

Spiraalnevel ngc4565

Leiden

Brief van Eva

Zaal 4

Besnyö aan Theo

wetenschappelijke

Moussault over lijst

fotografie

Geen afbeelding

met foto’s gestuurd
aan de “Groene
Amsterdammer”, 11
juni 1937.
Tirion, C. J.

Totaal 12 foto’s

Brief van Carel

Zaal 4

ingezonden:

Tirion aan Eva

wetenschappelijke

3 reclamefoto’s

Besnyö over

fotografie

5 microfoto’s
135

3 infrarood medische

inzending foto’s, 21

opnamen

mei 1937.

1 fluorescentie
criminalistische
opname
Tirion, C.J.

Microfotografie

C. Tirion.

Zaal 4

monddeelen van een

“Wetenschappelijk

wetenschappelijke

honingbij. ± 30 maal

Fotografie”. De

fotografie

vergroot

Groene
Amsterdammer, 19
juni 1937.

Tirion, C.J.

Infraroodopname van

C. Tirion.

Zaal 4

het onder de huis

“Wetenschappelijk

Wetenschappelijke

liggende aderstelsel.

Fotografie”. De

fotografie

Groene
Amsterdammer, 19
juni 1937.
Tirion, C. J.

Infrarood opname

Brief van Eva

Zaal 4

lymphoveneuse stuwing Besnyö aan Theo

Wetenschappelijke

van de linkerarm door

Moussault over lijst

fotografie

gezwollen okselklier

met foto’s gestuurd

Geen afbeelding

136

aan de “Groene
Amsterammer”, 11
juni 1937.
Tirion, C.J.

Infraroodopname van

C. Tirion.

Zaal 4

een zegel

“Wetenschappelijk

Wetenschappelijke

En dezelfde zegel na

Fotografie”. De

fotografie

een tweede opname

Groene

slechts het cijfer 4, dat

Amsterdammer, 19

later is gewijzigd blijft

juni 1937.

zichtbaar.

Tirion, C.J.

Een lak, waarover een

C. Tirion.

Zaal 4

ander is aangebracht,

“Wetenschappelijk

Wetenschappelijke

achtereenvolgens

Fotografie”. De

fotografie

opgenomen met een

Groene

monochromatisch filter,

Amsterdammer, 19

infraroode en

juni 1937.

ultraviolette stralen en
tenslotte een
fluorescentie opname
met monochromatisch
137

lichtfilter alleen in het
laatste geval is
kleurverschil zichtbaar.
Tirion, C. J.

Eierstok van meikever

Prisma der Kunsten

Zaal 4

2 (1937) 1: 123.

Wetenschappelijke
fotografie

Besnyö, Eva

Trappenhuis een

“Wandeling over de

Tweede deel zaal 4

reclamefoto.

expositie “Foto

reclamefotografie

Trapleuning met een

‘37”(Sted.

krul

Museum)”. Het
Volk, 2 juli 1937.

138

Dupont, F.

Kopergieten

“Het Oog in de

Tweede deel zaal 4

bedrijfsfotografie

hand”. De Groene

reclame fotografie

Amsterdammer, 19
juni 1937.

Brief van Eva
Besnyö aan Theo
Moussault over lijst
met foto’s gestuurd
aan de “Groene
Amsterammer”, 11
juni 1937.
Graaff, N. J. de

Damastentafelkleed

“Het Oog in de

Tweede deel zaal 4

No. 2 couvert

hand”. De Groene

reclame fotografie

Amsterdammer, 19
juni 1937.

Brief van Eva
Besnyö aan Theo
Moussault over lijst
met foto’s gestuurd
139

aan de “Groene
Amsterammer”, 11
juni 1937.
Sandberg W.J.

Palstudio

Fotomontage

Prisma der Kunsten

Tweede deel zaal 4

2 (1937) 1: 131

reclame fotografie

20 bedrijfsfoto’s en 6

Brief van Pal Studio

Tweede deel zaal 4

originele tekeningen

aan Eva Besnyö over reclamefotografie

Dit zijn foto’s van

inzendingen, 10 juni

teeken en

1937.

Geen afbeelding

poppentrucfilms
origineele teekenfilm
scenes zoals deze
werden opgenomen in
de gekleurde film
140

“Radio Röhrer
Revolution”

Brusse, Wim

Fotogram om ‘s hemels

Brief van Eva

Zaal 5 vrije

cirkelenden loop te

Besnyö aan Theo

fotografie

raden

Moussault over lijst

Geen afbeelding

met foto’s gestuurd
aan de “Groene
Amsterdammer”, 11
juni 1937.
Brusse, Wim

Fotogram diertje op

Brief van Eva

Zaal 5 vrije

blad

Besnyö aan Theo

fotografie

Geen afbeelding

Moussault over lijst
met foto’s gestuurd
aan de “Groene
Amsterdammer”, 11
juni 1937.
Brusse, Wim

Fotogram dier in figuur

Brief van Eva

Zaal 5 vrije

Besnyö aan Theo

fotografie

Geen afbeelding

Moussault over lijst
met foto’s gestuurd
aan de “Groene
141

Amsterdammer”, 11
juni 1937.
Brusse, Wim

Fotografie zonder

“Het Oog in de

Zaal 5 vrije

camera, fotogram

hand”. De Groene

fotografie

toegepast in de reclame, Amsterdammer, 19

Brusse, Wim

catalogusomslag.

juni 1937.

Boekomslag

Prisma der Kunsten

Zaal 5 vrije

2 (1937) 1: 103.

fotografie

142

Brusse, Wim.

Elffers, Dick.

Fotomontage

Prisma der Kunsten

Zaal 5 vrije

2 (1937) 1: 129.

fotografie

Hanival Boontje’s

Prisma der Kunsten

Zaal 5 vrije

Hemelvaart vrij naar

2 (1937) 1: 109.

fotografie

een novelle van B.
Stroman

143

Metz, Lex

Onbekend

Foto illustratie

Vroeger en nu

Prisma der Kunsten

Zaal 5 vrije

2 (1937) 1: 117.

fotografie

Prisma der Kunsten

Zaal 5 vrije

2 (1937) 1: 119.

fotografie

144

Oorthuys, Cas

Oorthuys, Cas

Os, Cas van

Foto-teekening

Montage voor courant

Prisma der Kunsten

Zaal 5 vrije

2 (1937) 1: 127.

fotografie

Prisma der Kunsten

Zaal 5 vrije

2 (1937) 1: 133.

fotografie

Rotterdam, foto van een De tentoonstelling
pand met een aantal

Foto ’37 in het

mensen in een steeg en

Stedelijk Museum te

het hoofd van een baby

Amsterdam”.

erover geplakt

Nieuwe

Zaal 5 vrije
fotografie

Rotterdamsche
Courant, 14 sept
1937.
145

Os, Cas van

Vrouwenhoofd

Brief van Eva

Zaal 5 vrije

doorgecopieerd met een

Besnyö aan Cas van

fotografie

arbeidershuis

Os over verkoop

Geen afbeelding

foto, 28 juni 1937.
Rose, Hajo

Materiaalstudie

Prisma der Kunsten

Zaal 5 vrije

2 (1937) 1: 125.

fotografie

Andriesse,

Reportage van

“Een nieuwe Muze,

Zaal 6 reportage

Emmy

Amsterdam

.. met drie beenen en

fotografie

één oog”. Het
Vaderland, 31 juli
1937.

Prisma der Kunsten
2 (1937) 1: 114-115.

146

Brassaï

Onbekend

“Een nieuwe Muze,

Zaal 6 reportage

.. met drie beenen en

fotografie

één oog”. Het

(achterwand)

Geen afbeelding

Vaderland, 31 juli
1937.
Capa

Vluchtende vrouw met

Brief van Eva

Zaal 6 reportage

bundel onder den arm

Besnyö aan Theo

fotografie

Geen afbeelding

Moussault over lijst
met foto’s gestuurd
aan de “Groene
Amsterdammer”, 11
juni 1937.

147

Cartier, Henri

De fotoreporter ziet de

“Het Oog in de

Zaal 6 reportage

Engelse kroning.

hand”. De Groene

fotografie

Amsterdammer, 19
juni 1937.

Brief van Eva
Besnyö aan Theo
Moussault over lijst
met foto’s gestuurd
aan de “Groene
Amsterammer”, 11
juni 1937.
Cartier, Henri

Foto van de

“Wandeling over de

Zaal 6

kroningsfeesten: Kind

expositie “Foto

reportagefotografie

op de schouders van

‘37”(Sted.

twee mannen

Museum)”. Het

Geen afbeelding

Volk, 2 juli 1937.

148

Cartier, Henri

Foto van de

“Wandeling over de

Zaal 6

kroningsfeesten: Oude

expositie “Foto

reportagefotografie

dame met fanatiek

‘37”(Sted.

gezicht zittend op de

Museum)”. Het

schouders van twee

Volk, 2 juli 1937.

mannen

(foto uit Prisma der Kunsten 2 (1937) 1: 113. De
beschrijving van de foto in het Volk komt overeen
met deze foto uit de catalogus in Prisma der
Kunsten, maar de foto in de catalogus heeft geen
beschrijving en de fotograaf wordt niet genoemd.

149

Cartier, Henri

Chim

Foto uit Spanje

Prisma der Kunsten,

Zaal 6

2 (1937) 1: 128.

reportagefotografie

Bij een luchtaanval?

“Wandeling over de

Zaal 6

Gespannen opziende

expositie “Foto

reportagefotografie

oude vrouw

‘37”(Sted.
Museum)”. Het
Volk, 2 juli 1937.

Prisma der Kunsten
2 (1937) 1: 113.

Brief van Eva
Besnyö aan Theo
Moussault over lijst
met foto’s gestuurd
aan de “Groene
150

Amsterdammer”, 11
juni 1937.
Fernhout, John

Vergrotingen uit de

“Een belangrijke

Zaal 6 reportage

Ivens, Joris

film in Spanje

foto-expositie in het

fotografie

opgenomen: beelden

Stedelijk Museum”.

van mensen en dingen

Het Volk, 19 juni

van beangste

1937.

Geen afbeelding

slachtoffers van een
bombardement tot een
scheefgezienen,
wankelenden Don
Quichotte, die de
overval der fascisten op
een vreedzame
bevolking en cultuur
zeer goed
documenteerden
Lotar, Eli

Onbekend

“Een nieuwe Muze,

Zaal 6 Reportage

.. met drie beenen en

fotografie

één oog”. Het

(achterwand)

Geen afbeelding

151

Vaderland, 31 juli
1937.
Onbekend

Reportage van Marokko “Een nieuwe Muze,

Zaal 6 reportage

Geen afbeelding

De tentoonstelling

Zaal 6

Geen afbeelding

Foto ’37 in het

reportagefotografie

.. met drie beenen en
één oog”. Het
Vaderland, 31 juli
1937.
Salomon, Erich

Onbekend

Stedelijk Museum te
Amsterdam”.
Nieuwe
Rotterdamsche
Courant, 14 sept
1937.
Collectief

Montage van de stad

Brief van Eva

Zaal 6

gemaakt

Amsterdam op papier

Besnyö aan Kodak

reportagefotografie

van Kodak 3x5 m

n.v. over papier, 6

Geen afbeelding

juni 1937.
Zalen onbekend

152

Andriesse,

Regenjongetje in ‘t

Lijst foto’s gevraagd

Emmy

zand

voor collectie van

Geen afbeelding

Grégoire
Bennekom,

No. 3 naakt

Lood van

Brief van Eva

Geen afbeelding

Besnyö aan Theo
Moussault over lijst
met foto’s gestuurd
aan de “Groene
Amsterdammer”, 11
juni 1937.

Bennekom,
Lood van

Zeephanden

Lijst foto’s gevraagd

Geen afbeelding

voor collectie van
Grégoire

Bennekom,

c.M.h.z. “Foto ‘37”,

Lood van

Het Landhuis, 25
augustus 1937.

153

Berko, Franz

Underneath tower

Brief van F. Berko

bridge, February 12 am

aan Eva Besnyö over

super x film 1/30, f4,5

inzendingen, 8 juni

dev. Rooinal 1:20.

1937.

Geen afbeelding

Portrait of b.g, 3
nitraphot lamps super x
film. 1/30 f 4,5 dev.
Rooinal 1:20.

Sand at the seashore,
july 7 pm super x film
1/60 f 6,3 dev. Rooinal
1:20.

Spring time in kew
gardens, may 1 pm
super x film, 1/200 f 7,2
dev. Orhopheny

154

Nude, 1 photoflood 1
60 ow. Panatomic 5 sec
6,7 dev. Lene dirmene.
Allen Leica foto’s met
zomer lens portrait,
very great enlargement
of part of whole
negative, prints on
kodak royal
Berssenbrugge,
H.

Caricatuur

“Het Oog in de
hand”. De Groene
Amsterdammer, 19
juni 1937.

Brief van Eva
Besnyö aan Theo
Moussault over lijst
met foto’s gestuurd
aan de “Groene
Amsterammer”, 11
juni 1937.
155

Berssenbrugge,

Schaduw Piazza San

Brief van H.

H.

Marco

Berssenbrugge aan

Geen afbeelding (zeer beschadigd).

de
tentoonstellingscomi
ssie over het
retourneren van zijn
foto’s, 19 december
1937.
Berssenbrugge,

Onbekend

H.

c.M.h.z. “Foto ‘37”,
Het Landhuis, 25
augustus 1937.

Besnyö, Eva

Laborante

Brief van Eva

Geen afbeelding

Besnyö aan Theo
Moussault over lijst
met foto’s gestuurd
aan de “Groene

156

Amsterdammer”, 11
juni 1937.
Besnyö, Eva

Woonhuis in de duinen

Brief van Eva

18x 24

Besnyö aan Theo

Geen afbeelding

Moussault over lijst
met foto’s gestuurd
aan de “Groene
Amsterdammer”, 11
juni 1937.
Besnyö, Eva.

Huis met doort. op

Lijst foto’s gevraagd

Duinen

voor collectie van

Geen afbeelding

Grégoire
Besnyö, Eva.

Terrasfoto

Brief van Auguste
Grégoire aan Eva
Besnyö over
donaties, 4 januari
1938.

157

Blazer, Carel

Twee kinderen op een

Het Volk, 12 aug

schommel

1937.

Brief van Eva
Besnyö aan Theo
Moussault over lijst
met foto’s gestuurd
aan de “Groene
Amsterdammer”, 11
juni 1937.
Blazer, Carel

Brusse, Wim

Man en vrouw in het

Prisma der Kunsten

gras

2 (1937) 1: 130.

Fotomontage “Meer

“Een nieuwe Muze,

werk”

.. met drie beenen en

Geen afbeelding

één oog”. Het
158

Vaderland, 31 juli
1937.
Brusse, Wim

Jongenskop (blauw)

Lijst foto’s gevraagd

Geen afbeelding

voor collectie van
Grégoire
Citroen, Paul.

Kleine montage 1919

Lijst inzendingen

de eerste fotomontage

Paul Citroen in

Geen afbeelding

tot beeld samengevoegd correspondentiemap
Collings

7 foto’s

Brief van Geoffrey

Dahl (Dulcie

Collings aan Eva

Willmont) en

Besnyö over

Geoffrey

inzending 22 juni

Geen afbeelding

1937.

159

Doeser, J.

Boerderij bij maanlicht

“Het Oog in de
hand”. De Groene
Amsterdammer, 19
juni 1937.

Brief van Eva
Besnyö aan Theo
Moussault over lijst
met foto’s gestuurd
aan de “Groene
Amsterammer”, 11
juni 1937.
Doeser, J.

Architectuurfoto

Prisma der Kunsten
2 (1937) 1: 105.

Brief van Eva
Besnyö aan Theo
Moussault over lijst
met foto’s gestuurd
aan de “Groene

160

Amsterammer”, 11
juni 1937.
Doeser, J.

Foto terras

Brief van Eva

Geen afbeelding

Besnyö aan J.
Doeser over donatie
aan Grégoire, 3
december 1937.
Doeser, J.

Landschappen

“Een nieuwe Muze,

Geen afbeelding

.. met drie beenen en
één oog”. Het
Vaderland, 31 juli
1937.
Elenbaas, W.

No 5 beenen

Brief van Eva

Geen afbeelding

Besnyö aan Theo
Moussault over lijst
met foto’s gestuurd
aan de “Groene
Amsterdammer”, 11
juni 1937.
Elenbaas, W.

No 6 gepolariseerd

Brief van Eva

negatief

Besnyö aan Theo

Geen afbeelding

161

Moussault over lijst
met foto’s gestuurd
aan de “Groene
Amsterdammer”, 11
juni 1937.
Fernhout, John

Amsterdam, een foto

De tentoonstelling

van de zeilen van een

Foto ’37 in het

boot

Stedelijk Museum te
Amsterdam”.
Nieuwe
Rotterdamsche
Courant, 14 sept
1937.

Fernhout, John

Het Paascheiland

c.M.h.z. “Foto ‘37”,
Het Landhuis, 25
augustus 1937.

162

Fotodienst van

Serie Persfoto’s:

“Wandeling over de

de

sportopname, kiek van

expositie “Foto

Arbeiderspers

een brand, foto van een

‘37”(Sted.

op een eigenaardige

Museum)”. Het

wijze demonstrerend

Volk, 2 juli 1937.

Geen afbeelding

werkloze.
Guermonprez,

Verschillende foto’s

De tentoonstelling

Paul

van een Kinderkopje

Foto ’37 in het

Geen afbeelding

Stedelijk Museum te
Amsterdam”.
Nieuwe
Rotterdamsche
Courant, 14 sept
1937.
Hana, Kees

12 foto’s

Brief van Kees Hana

Geen afbeelding

aan Eva Besnyö over
inzendingen, 15 juni
1937.
Henri, Florence

Kopf einer statue

Brief van Eva

liegend am strande

Besnyö aan Florence

Geen afbeelding

Henri over de koop
163

van Kopf einer
statute liegend am
strande door Charley
Toorop, 11
september 1937.
Kleijn, Karel

Circuspaard

Brief van Eva

Geen afbeelding

Besnyö aan Theo
Moussault over lijst
met foto’s gestuurd
aan de “Groene
Amsterdammer”, 11
juni 1937.
Kleijn, Karel

Circus

Brief van Eva

Geen afbeelding

Besnyö aan Theo
Moussault over lijst
met foto’s gestuurd
aan de “Groene
Amsterdammer”, 11
juni 1937.

164

Kok, Bart de

Contaxopname

Prisma der Kunsten
2 (1937) 1: 132.

Mayer en

1 cadre (grote lijst) met

Brief van Braun en

Afbeeldingen mogelijk in de collectie van National

Pierson

ongeveer 8 foto’s :

Cie aan Foto ’37

Portrait Gallery Londen:

(verkregen via

contenant des

over inzendingen, 2

https://www.npg.org.uk/collections/search/person/

Braun&Cie)

photographies de la

juni 1937.

mp65537/mayer—pierson

comtesse de castiglione
(Pierre Pierson

(1865-1895)

1822, Leopold
Ernest Mayer
1917, Louis
Frédéric Mayer
1822)
Mayer en

1 cadre (grote lijst) met

Brief van Braun en

Afbeeldingen mogelijk in de collectie van National

Pierson

ongeveer 8 foto’s :

Cie aan Foto ’37

Portrait Gallery Londen:

(Verkregen via

consacré a la famille

over inzendingen, 2

https://www.npg.org.uk/collections/search/person/

Braun&Cie)

imperiale (Napoleon

juni 1937.

mp65537/mayer—pierson

111) et aux celebrités
165

artistiques, littéraires,
politiques de 1865 a
1875
Meinecke, Paul

Onbekend

c.M.h.z. “Foto ‘37”,
Het Landhuis, 25
augustus 1937.

Panting,

7 foto’s

Anthony

Brief van Anthony

Geen afbeelding

Panting aan
Tentoonstellingscom
issie over inzending,
geen datum.

Prat, Thérèse Le

No 1

Brief van Eva

Geen afbeelding

Besnyö aan Theo
Moussault over lijst
met foto’s gestuurd
aan de “Groene
166

Amsterdammer”, 11
juni 1937.
Pronk, Claar

Meisje met gekruiste

Lijst foto’s gevraagd

armen

voor collectie van

Geen afbeelding

Grégoire
Rose, Hajo

Salomon, Erich

Gezicht op Zdjarsky

Prisma der Kunsten

Hooge Tatra

2 (1937) 1: 121.

Frankrijks premier

Erich Salomon.

Leon Blum, tegenover

“Beroemdheden

Blum de Russische

voor de lens”. De

minister van

Groene

buitenlandse zaken

Amsterdammer, 19

Litwinof en met zijn

juni 1937.

rug naar de kijker
Marcel Rosenberg,
ondersecretaris generaal
van den volkenbond,
167

gezant van de Sowjet
Unie te Madrid
Salomon, Erich

De prinses en de prins

Erich Salomon.

in den Raad van State.

“Beroemdheden
voor de lens”. De
Groene
Amsterdammer, 19
juni 1937.

Salomon, Erich

De gespannen aandacht

Erich Salomon.

aan de ministertafel, de

“Beroemdheden

ministers Oud, Colijn,

voor de lens”. De

Slotemaker de Bruine

Groene

en De Graeff

Amsterdammer, 19
juni 1937.

168

Salomon, Erich

Erich Salomon op raad

Erich Salomon.

van Ramsay

“Beroemdheden

MacDonald

voor de lens”. De
Groene
Amsterdammer, 19
juni 1937.

Salomon, Erich

Anthony Eden met zijn

Erich Salomon.

medewerker Lord

“Beroemdheden

Cramborne een der

voor de lens”. De

Undersecretaries van

Groene

het Foreign Office bij

Amsterdammer, 19

de vergadering van den

juni 1937.

volkenbonsraad.

169

Salomon, Erich

De procureur generaal

Erich Salomon.

bij den hoogen raad. Mr

“Beroemdheden

LC Besier luistert

voor de lens”. De
Groene
Amsterdammer, 19
juni 1937.

Schuitema, Paul

Montage

Prisma der Kunsten,
2 (1937) 1: 132.

Spies, Hans

Pieter

Brief van Eva

Geen afbeelding

Besnyö aan Theo
Moussault over lijst
met foto’s gestuurd
170

aan de “Groene
Amsterdammer”, 11
juni 1937.
Suschitzky, W.

1. Kind in bad

Lijstje met werken

2. Vrouw voor

W. Suschitzky

Geen afbeelding

gordijn
3. Amstel, magere
brug
4. Kind in wieg

Brief van W.
Sushitzky aan Eva
Besnyö over het
retourneren van
foto’s, 8 december
1937.

Tudor Hart,

vier foto’s

Edith

Brief van Edith

Geen afbeelding

Tudor Hart aan Eva
Besnyö over
inzending, 3 juni
1937.

Zomer, Nico

Scheepskabel

Lijst foto’s gevraagd

Geen afbeelding

voor collectie van
Grégoire
564
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Zuber, René

Village oonique

Brief van Eva

Geen afbeelding

Besnyö aan Theo
Moussault over lijst
met foto’s gestuurd
aan de “Groene
Amsterdammer”, 11
juni 1937.
Zuber, René

Dorschers

Brief van Eva

Geen afbeelding

Besnyö aan Theo
Moussault over lijst
met foto’s gestuurd
aan de “Groene
Amsterdammer”, 11
juni 1937.
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Bijlage 3 Paul Schuitema, “De tentoonstelling ‘Foto ‘37”
Paul Schuitema
“De tentoonstelling ‘Foto ‘37”
‘We hebben ons aanvankelijk afgevraagd welke voorwaarden er waren om deze
tentoonstelling te organiseeren en aan welke eischen deze tentoonstelling zou moeten
voldoen.
Wij wilden het aantal fototentoonstellingen niet met één vermeerderen, die ook al weer uit een
aantal zoo maar naast elkaar gehangen foto’s zou bestaan. Moderne Foto’s kunnen goed zijn,
ze zonder verband bij elkaar te hangen stond ons tegen, omdat wij de fotografische middelen
en werkzaamheden niet in een dergelijke beperking wilden zien.

Wij wilden door deze tentoonstelling een bepaalde opvatting kenbaar maken, en deze
opvatting uit de expositie als totaal, naar voren laten komen.
Hierbij was de beperktheid van de allerspeciaalste visie op het allerspeciaalste object ons
hinderlijk; wij moesten alle gebieden der fotografie samenbrengen. Wij wilden toonen, dat wij
in ons werk niet uitsluitend van het object uitgaan, maar ook van de karakteristiek der
middelen waarover we beschikken.
Wij wilden toonen dat de fotografie mogelijkheden biedt, die met geen andere middelen te
bereiken zijn.
Wij wilden toonen dat de fotografie schoonheden heeft geopenbaard die alleen door het
technische wonder kamera en lichtgevoelig materiaal mogelijk geworden zijn.

Om deze dingen te toonen moest een zin in de tentoonstelling worden gebracht, moest het
eene deel met het andere in verband worden gebracht, moest de eene zienswijze naast de
andere worden gesteld, de meest subjectieve naast de meest objectieve. Een lijn door de
geheele tentoonstelling die de beïnvloeding der gebieden op elkaar en de afhankelijkheid van
elkaar, liet zien!
We moesten bijv. laten zien dat de persfotograaf het object met andere belangstelling beziet
als de internist of Röntgenoloog.
Wij wilden toonen dat de kijkmogelijkheden van den Mensch door de fotografie zijn
verruimd, dat het mogelijk is de wereld van alle kanten te bezien.
173

Wij wilden toonen dat het stationaire heeft plaats gemaakt voor het dinamsiche, dat we ons
bevrijd hebben de poze, de sprong in de ruimte hebben gewaagd, dat de mensch beweegt en
dat die beweging op het meest typische moment kan worden vastgelgd en dan scherp kan
worden geobserveerd.

Deze lijn moest beginnen met den mensch en eindigen met den mensch. Beginnen met de
verschillen in de kijk op den mensch te toonen en te bewijzen dat het apparaat geen
belemmering is voor de demonstratie der persoonlijke visie, tevens dat de mogelijkheden
sterk afhankelijk zijn van de meerdere volmaaktheid van dit apparaat, dat vrijheid van
beweging in de visie sterk afhankelijk is van de materiaal eigenschappen en kwaliteiten. We
wilden toonen dat de verandering der omstandigheden de visie van den mensch op de dingen
verandert, dat zijn belangstelling, eischen en verlangens door deze omstandigheden worden
bepaald.
Wij wilden de wisselwerking toonen tussschen de, tengevolge van de vorderingen der
techniek, veranderende omstandigheden en de veranderde levensbeschouwing – en
verhouding der menschen onderling.
De lijn der expositie loopt verder over vrije fotografie, over de objectieve wetenschappelijke
fotografie, en toont dat de mensch niet alleen als levend individu maar ook als levend
organisme belangrijk is, toont de liefde voor de instandhouding van beide en voor wat de
mensch schept.
In dit deel der expositie is de luchtfotografie opgenomen, met de daaraan aansluitende
cartografie, die het zien der dingen op groote afstand toont, evenals de astronomische, de
micro- en macro-fotografie, in welke takken van fotografie ’s menschen belangstelling voor
het hem omringende aan den dag komt. Wij wilden door al deze gebieden heen de waarde der
fotografie bewijzen.
Volgend op deze gebieden komen we op de toepasbaarheid en combinatie, op de
fotomontage, de fototypie.
Dan is er de kitschfoto, als bewijs van het maximale onbegrip.
Het was voor een goed overzicht noodzakelijk iets van de historische fotografie te laten zien,
zoowel wat de resultaaten als wat de apparatuur aangaat.
Deze dingen wilden wij toonen, omdat wij er nog ver van af zijn dat het publiek er de
problemen van kent of begrijpt, laat staan dat het overwonnen problemen zouden zijn.
Immers de fotografen zijn in eigen huis over deze problemen nog geenszins klaar. Deze
tentoonstelling is ook daarom te meer noodzakelijk, omdat overal een vertroebeling, een
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verstarring en een reactie waarneembaar is in de nieuwe inzichten, omtrent de menschelijke
productie, zoowel op beeldend als op economisch gebied. Wij wilden met deze
tentoonstelling bewijzen, dat de problemen zuiverder moeten worden gesteld en
geconcentreerder moeten worden bestudeerd, omdat deze problemen ook al werden zij reed
voor jaren gesteld, steeds actueel blijven’.253

253
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Bijlage 4 Tentoonstellingsinzenders Foto ‘37
Deze lijst is overgenomen van het vouwblad dat door de tentoonstellingscommissie werd
uitgegeven aan bezoekers van de tentoonstelling.
-

Abbot, Berenice (New-York City)

-

Atget, Eugène (overleden) (collectie Berenice Abbott)

-

Arthaud, Marcel (Parijs)

-

Boucher (Parijs)

-

Brassaï (Parijs)

-

Braun & Cie collection (Parijs)

-

Capa, Robert (Parijs) (Bandi Friedman)

-

Cartier-Bresson, Henri (Parijs)

-

Chim (Parijs)

-

Colour photographs (Willesden)

-

Collings, Darja (Londen)

-

Collings, Geoffrey (Londen)

-

Durst, André (Studio Vogue Parijs)

-

Disraëli (New York)

-

Haussmann, Raoul (Praag)

-

Henri, Florence (Parijs)

-

Horst (Studio Vogue, Parijs)

-

Krull, Germaine (Monte Carlo)

-

Lotar, Eli (Parijs)

-

Makovska, Elisabeth (Parijs)

-

Moholy Nagy (Londen)

-

Panting, Anthony (Londen)

-

Le Prat, Thérèse (Parijs)

-

Sachsel, B. (Londen)

-

Savitry (Parijs)

-

Sirot, George (Parijs) (Historische foto’s)

-

Steiner (Parijs)

-

W.Suschitzky (Londen)

-

Verger, Pierre (Parijs)

-

Ylla (Parijs)
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-

Zuber, René (Parijs)

-

Edition artistique (Parijs) (Kleurenfoto’s)

-

Andriesse, Emmy

-

Amerant, O.L.

-

Bennekom, Lood van

-

Berssenbrugge H.

-

Besnyö, Eva

-

Blazer, Carel

-

Brusse, Wim

-

Burg, Gerrit

-

Citroen, Paul

-

Doezer, J.

-

Dupont, Frans

-

Dijk, J. van

-

Eilers, Bernard

-

Elffers, Dick

-

Elenbaas, V.H.

-

Fernhout, John

-

Graaff, N.J. de

-

Grégoire, Aug. (Voorburg) (Historische foto’s)

-

Guermonprez, Paul

-

Haas, Jo de

-

Hana, Kees

-

Huisken, J. (Pietje)

-

Huizinga, Menno

-

Jesse, Nico

-

Kleijn, Karel

-

K.L.M. (Luchtfoto’s)

-

Kodak (Röntgenfoto’s)

-

Kok, Bart de

-

Koloniaal instituut (Amsterdam) (Wetenschappelijke foto’s)

-

Kolthoff, M.

-

Kraus, N. Ingenieur

-

Meinecke, Paul
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-

Moerkerken, Emil van

-

Mol, J. C.

-

Molen, H. van der

-

Mulder, Denis (Bandoeng) (via C.A. Nierstrasz, Arnhem)

-

Ned. Rotogravure maatschappij (Leiden) (kleurenfoto’s)

-

Oorthuys, Cas

-

Os, Cas van

-

Pronk, Claar

-

Rose, Hajo

-

Salomon, Erich dr.

-

Schuitema, Paul

-

Spies, Hans

-

Sterrenwacht (Leiden) (Astrologische foto’s)

-

Stevens, Dientje

-

Tirion, C.J.

-

Verburg, Kees

-

Voute, H.

-

Wolf, Hans

-

Ijzerman, Hans

-

Zomer, Nico

Inzenders die wel meededen maar waar geen correspondentie van is:
Met een aantal van de bovenstaande fotografen die in het vouwblad zijn genoemd is geen
correspondentie beschikbaar in de correspondentiemap van de tentoonstellingscommissie.
Deze fotografen zijn niet opgenomen in het actanten netwerk overzicht, omdat niet achterhaalt
kan worden wie contact heeft opgenomen met deze fotografen.
-

Arthaud, Marcel (Parijs)

-

Makovska, Elisabeth (Parijs)

-

Le Prat, Thérèse (Parijs)

-

Savitry (Parijs)

-

Ylla (Parijs)

-

Zuber, René (Parijs)

-

Amerant, O.L.

-

Bennekom, Lood van
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-

Blazer, Carel

-

Brusse, Wim

-

Dijk, J. van

-

Eilers, Bernard

-

Elenbaas, V.H.

-

Fernhout, John

-

Haas, Jo de

-

Jesse, Nico

-

Meinecke, Paul

-

Rose, Hajo

-

Stevens, Dientje

-

Verburg, Kees

-

Voute, H.

-

Wolf, Hans

-

Ijzerman, Hans

Inzenders die wel bijgedragen hebben, maar niet op het vouwblad staan:
Er zijn nog een aantal fotografen waar wel correspondentie mee is, maar die niet in de lijst in
het vouwblad zijn opgenomen. Volgens een artikel in Het Volk werden er gedurende de
tentoonstelling werken toegevoegd aan de tentoonstelling.254
-

Willard van Dyke, ingezonden via Helene van Dongen255

-

Helene van Dongen, regelde Amerikaanse inzendingen, of zij zelf ook werk inzond is
onduidelijk.256

-

Lex Metz, inzender namens de Haagsche afdeling van de BKVK. 257

254

“Een belangrijke foto-expositie in het Stedelijk Museum”. Het Volk, 19 juni 1937.

255

NFM, AWI 2012 51, Collectie DIV, Archief ‘Foto ‘37’, Telegram van Helene van Dongen aan Eva Besnyö

Keizersgracht Amsterdam.
256

NFM, AWI 2012 51, Collectie DIV, Archief ‘Foto ‘37’, Brief van Helene van Dongen aan Piet Huisken over

Amerikaanse fotografen, 5 mei 1937.
257

NFM, AWI 2012 51, Collectie DIV, Archief ‘Foto ‘37’, Brief van Jan Kann aan Emmy Andriesse over

buitenfotografen, 3 juni 1937.
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-

Jan Kann en Frans Makking, gaven tips en adressen van buitenfotografen, of zij zelf
werk inzonden is onduidelijk.258

-

Edith Tudor Hart, regelde Engelse inzendingen en zond zelf werk in.259

-

Gerrit Burg, zond werk in via Cas van Os.260

-

Georsky Frères, onleesbare brief.261

-

György Kepes, regelde adressen van Engelse fotografen, of hij zelf inzond is
onduidelijk.262

-

Hans Richter, regelde inzendingen van Florence Henri en had contact met Man Ray,
of hij zelf werk inzond is niet duidelijk.263

-

Marie Jeanne Eisner, regelde inzendingen van Capa, Chim, Boucher en Verger, of zij
zelf inzond is niet duidelijk.264

-

Cleuzot, een onbekende schrijver gaf aan werk van Cleuzot, Cpa, Chim, Taro en
Cartier in te zenden.265 (Dit kan Marie Jeanne Eisner zijn, aangezien deze brief ook uit
Parijs is verstuurd, maar dat is niet aan de handtekening af te lezen).

258

-

Bern Cilers, zond werk in.266

-

Pal studio, zond tekeningen en foto’s in.267

NFM, AWI 2012 51, Collectie DIV, Archief ‘Foto ‘37’, Brief van Jan Kann aan Emmy Andriesse over

buitenfotografen, 3 juni 1937.
259

NFM, AWI 2012 51, Collectie DIV, Archief ‘Foto ‘37’, Brief van Edith Tudor Hart aan Eva Besnyö over

verlate inzending, 3 juni 1937.
260

NFM, AWI 2012 51, Collectie DIV, Archief ‘Foto ‘37’, Brief van de tentoonstellingscommissie aan Cas van

Os over vergrotingen, 15 juli 1937.
261

NFM, AWI 2012 51, Collectie DIV, Archief ‘Foto ‘37’, Brief van Georsky Frères aan Eva Besnyö over

inzendingen, 7 juni 1937.
262

NFM, AWI 2012 51, Collectie DIV, Archief ‘Foto ‘37’, Brief van tentoonstellingscommissie aan Laslo

Moholy-Nagy over Engelse fotografen, 26 mei 1937.
263

NFM, AWI 2012 51, Collectie DIV, Archief ‘Foto ‘37’, Brief van Hans Richter aan Eva Besnyö over contact

met Florence Henri, 15 mei 1937.
264

NFM, AWI 2012 51, Collectie DIV, Archief ‘Foto ‘37’, Brief van Eva Besnyö aan Marie-Jeanne Eisner over

spaanse inzendingen, 19 april 1937.
265

NFM, AWI 2012 51, Collectie DIV, Archief ‘Foto ‘37’, Brief van onbekend aan Eva Besnyö over

inzendingen capa, taro, chim, cartier en cleuzot, 29 mei 1937.
266

NFM, AWI 2012 51, Collectie DIV, Archief ‘Foto ‘37’, Brief van Bern Cilers aan Eva Besnyö over het

retourneren van zijn werken, 20 oktober 1937.
267

NFM, AWI 2012 51, Collectie DIV, Archief ‘Foto ‘37’, Brief van Paul studio aan Eva Besnyö over

retourneren van werken, 12 juli 1937.
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-

Gerda Taro, overleed aan het front, uit een persbericht blijkt dat in de tentoonstelling
een speciale hoek met haar werk werd ingericht.268

-

Zeiss ikon N.V., zond bij wijze van reclame een kastje met Contax onderdelen in.269

-

Ilford Selo, zond bij wijze van reclame een Rolleiflex camera in met lensdop, riem en
draaddrukker.270

-

L. Beese, zond samen met Kolthoff werk in.271

-

Bas van Pelt, betaalde deelnemersgeld.272

-

IR. de Vries, zond werk in.273

-

Hs Baumgartner, deze inzending werd later toegevoegd.274

Afwijzingen deelname:
Als laatste zijn er ook een aantal fotografen die wel werden uitgenodigd maar die niet mee
wilden doen of waar geen reactie van in de correspondentiemap is opgenomen. Deze lijst is
opgesteld aan de hand van de brieven in de correspondentiemap van de
tentoonstellingscommissie.

268

-

Man Ray

-

Alban

-

Elisabeth Watson

-

Cecil Beaton

-

Gilberd Causland

NFM, AWI 2012 51, Collectie DIV, Archief ‘Foto ‘37’, Persbericht van Eva Besnyö uitgestuurd over dood

Gerda Taro, 5 augustus 1937.
269

NFM, AWI 2012 51, Collectie DIV, Archief ‘Foto ‘37’, Brief van de tentoonstellingscommissie aan Zeis

Ikon N.V. over reclame, 7 juli 1937.
270

NFM, AWI 2012 51, Collectie DIV, Archief ‘Foto ‘37’, Brief van Ilford Selo N.V. aan Eva Besnyö over

inzendingen, 18 juni 1937.
271

NFM, AWI 2012 51, Collectie DIV, Archief ‘Foto ‘37’, Brief van M. Kolthoff aan Eva Besnyö over

inzending werk, 10 mei 1937.
272

NFM, AWI 2012 51, Collectie DIV, Archief ‘Foto ‘37’, Brief van Bas van Pelt aan

Tentoonstellingscommissie over deelnemersgeld, 9 februari 1938.
273

NFM, AWI 2012 51, Collectie DIV, Archief ‘Foto ‘37’, Brief van de tentoonstellingscommissie aan Ir. De

Vries over inzending, 25 mei 1937.
274

NFM, AWI 2012 51, Collectie DIV, Archief ‘Foto ‘37’, Persbericht van Eva Besnyö aan kunstredactie van

Telegraaf, Handelsblad, Volk, Volksdagblad, Tijd, Nieuwedag, over de vraag of ze een bericht willen plaatsen
over rondleidingen in de tentoonstelling op 4 sept, 2 september 1937.
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-

Barbara Ker

-

John Havinden

-

Lucia Moholy

-

Geoffrey Morris

-

Philip Harben

-

Elon Hirsch

-

Sidney Mattews

-

Edward Bischop

-

A.G. van Agtmaal

-

J. Rona

-

Foto Hejo, de inzending werd afgewezen

-

Ir. WVD Kloot

-

Soc. Photographie Aérienne

-

Jan. P Strijbos

-

J. D’Oliveira

-

Paul Nadar

-

B. Kowadlo

-

Max Reinhard

-

Philips

-

Jan Kamman

-

De Nederlansche Illustratiepers (N.I.P) en Nederlandsche Vereeeniging van
Persfotografen en Filmoperateurs (N.V.P)

-

Soc. Francaise de Photographie

-

Anton Bruehl

-

Paul Strand

-

Leo Hurwitz

-

P.Outerbridge

-

B. Shan

-

Edward Weston

-

Bred Weston

-

Walker Evans

-

Herbert Matter

-

Edward J. Steichen

-

M. Bourke White
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-

George Platt Lynes

-

Lusha Nelson

-

William Rittase
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Bijlage 5 Tentoonstellingsinzenders Film und Foto
Deze lijst is opgesteld aan de hand van het boek van Altshuler, Salon to Biennal pagina 219.
-

Berenice Abbott

-

Aerodynamics Institute, Agfa

-

Atelier Nolte

-

Eugene Atget

-

Atlantic Photo co.

-

Bauhaus

-

Willi Baumeister,

-

Clara Baur,

-

Herbert Bayer

-

Irene Bayer

-

Bayerische Film GmbH

-

Cicil Beaton

-

Henri Berssenbrugge

-

Änne Biermann

-

Bilddienst

-

Bildungsverband der Deutschen Buchdruker

-

Karl Blossfeld

-

Marianne Brandt

-

Anton Bruehl

-

Francis Bruguière

-

Max Burchartz

-

Johannes Canis

-

Edmund Collein

-

Erich Comeriner

-

Imogen Cunningham

-

Dmitir Debabov

-

Derussa (Deutsche rustische film allianz AG)

-

Erhard Dörner

-

Duoskop Gesellschaft,

-

Lajos von Ebneth

-

Otto Einschink
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-

Sergei Mikhailovich Eisenstein

-

Max Enderlin

-

Hugo Erfurth

-

Lotte Errell

-

Andreas Feiniger

-

Lux Feiniger

-

Werner Feist

-

Franz Fiedler

-

Hans Finsler

-

F.a. Flachslander

-

Folkwangschulen Essen

-

Fotocristeller

-

B. Fuchs

-

Walter Funkat

-

Albert Fuss

-

Lotte Gerson

-

Werner Gräff

-

Dr. Josef Gramm,

-

George Grosz

-

Dr. Arvid Gutschow

-

Hansa Luftbild GmbH

-

Josef Hausenblas

-

John Heartfield

-

Fritz Heinze

-

Florence Henri

-

Richard Herre

-

Günther Hirschel Protsch

-

Hannah Höch

-

Ewald Hoinkis

-

Genja Honas

-

George Hoyningen-Huene

-

I.G. Garbenwerke

-

Boris Ignatovich

-

Werner Jackson
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-

Willy Jungmittag,

-

Kaiser Wilhem Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften

-

Jan Kamman

-

R. Karmen

-

Mikhaul Kaufman

-

André Kertesz

-

Gerardus Kiljan

-

Gustav Klucis

-

Vladimir Koslinskij

-

Rudolf Kramer

-

S. Krasinski

-

Anneliese Kretschmer

-

Germaine Krull

-

Fritz Kuhr

-

Lev VLadimirovich Kuleshov

-

Kunstgewerbeschule halle a.d. Saale

-

Ergy Landau

-

Leistikow siblings

-

Albert Leon

-

Helmar Lerski

-

Lette verein

-

El Lissitzky

-

Dr. Lossen &Co

-

Eli Lotar

-

Heinze Löw

-

Luftschiffbau Zeppelin GmbH

-

Evzen Markalous

-

Marlies foto

-

Meisterschule Fur Deutschlands Buchdrucker

-

E.L.T. Mesens

-

Laszló Moholy-Nagy

-

Lucia Moholy-Nagy

-

Änne Mosbacher

-

W. Mikulin
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-

Dr. Denis Mulder

-

Alice Nerlinger

-

Oscar Nerlinger

-

New York Times

-

Andreas Niessen

-

Nowitzki

-

A. Ohler

-

Paul Outerbridge jr.

-

Walter Peterhans

-

Vladimir Petrow

-

Press Clisché Moskau

-

Presse Photo GmbH

-

Prometheus Film Verleih und vertiebs GmbH

-

Vsevolod illarionovich Pudovkin

-

Rapid Foto Ballé

-

Heinz und Bodo Rasch

-

Man Ray

-

Reichsarchiv

-

W. Reithoff

-

Albert Renger Patzsch

-

Hans Richter

-

Gerhard Riebicke

-

Alexander Rodchenko

-

Werner Rohde

-

Rohrbach metall Flugzeugbau GmbH

-

Room

-

Zdenek Rossmann

-

Naftali Rubinschein

-

A. Samsonov

-

W. Sawjeliew

-

Arakadi Schaichet

-

Georg Schedele

-

Hinnerk Scheper

-

Scherl Bilddienst
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-

Richard Schieron

-

Theodor Schnieders

-

Paul Schuitema

-

Schweizerische Arbeiten

-

Kurt Schwitters

-

Charles Sheeler

-

Esfir Shub

-

Gerty simon

-

S. Sjenkin

-

Smirnow Chold

-

Staatliche Bildstelle

-

Edward J. Steichen

-

Ralph Steiner

-

Prof Erich Stenger

-

Vladimir Stepanov

-

Cami Stone

-

Sasha Stone

-

Roger Sturtevant

-

Talingater

-

Technophotographisches archiv

-

Karel Teige

-

Treptower Sternwarte

-

W. Tschenko

-

Jan Tschichold,

-

Ufa gmbH

-

Ullstein Bilddienst

-

Otto Umbehr (umbo)

-

Paul Unger

-

Union Deutsche Verlasgesellschaft

-

Vogue Verlag

-

Dziga Vertov

-

Friedrich Vordemberge Gildewart

-

Maximilian Vox

-

Hedda Walther
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-

Brett Weston

-

Edward Weston

-

Willot Bildniskunst

-

Dr. Paul Wolff

-

Wurtemburg Politzie Prasidium

-

Württemburg Staatliche Kustgewerbeschule

-

Yva (Els Neuländer-Simon)

-

Zaitzev

-

Willy Zielke

-

Zoologischer Garten

-

Rene Zuber

-

Piet Zwart

189

Bijlage 6 Filmvertoningen bij Film und Foto
Deze lijst is opgesteld aan de hand van het boek van Eskildsen en Horak. Film und Foto der
zwanziger jahre pagina 198.
-

Programma 1: Inflation 1928 Hans Richter, Kreislauf des Wassers 1927 Albrecht
Viktor Blum, La passion de Jeanne d’arc 1928 Carl Th. Dreyer.

-

Programma 2: Entracte 1924 René Clair, Kreuzworträtselfilm 1927 Guido Seeber, La
passion de Jeanne d’arc (zie p.1).

-

Programma 3: lezing van Dziga Vertov “Kino-Auge” met vertoning van stukken uit de
films: Sestaja Cast’mira Kinopoema 1926, Odinnadcatyj Chronika 1928, Leninskaja
Kinopravda 1925 en Celovek s Kinoapparatom, 1929.

-

Programma 4: Regen 1929 Joris Ivens, L’étoile de mer 1929 Man Ray, Zwerftochten
in een waterdruppel 1928 J.C. Mol, Diagonal-Symphonie 1924 Viking Eggeling, La
passion de Jeanne d’arc (zie p.1).

-

Programma 5: La petite Marchande d ‘allumetes 1928 Jean Renoir, La Coquille et le
Clergyman 1927 Germaine Dulac, Doktor Dolittle und seine Tiere 1928 Lotte
Reiniger, Geheimnisse einer Seele 1926 G.W. Pabst.

-

Programma 6: Rennsymphonie 1928 Hans Richter, Oktjabr’ 1928 Sergej M.
Ejzenstejn.

-

Programma 7: Anémic Cinéma 1927 Marcel Duchamp, Vormittagsspuk 1928 Hans
Richter, Combat de Boxe 1927 Charles Dekeukeleire, Kipho Werbefilm 1925 Guido
Seeber, Das Kabinett des Dr. Caligari 1919 Robert Wiene.

-

Programma 8: stukken van de films: Arsenal 1929 Alexander Dovzenko, Novyi
Vavilon 1929 Kozincev en Trauberg, Celovek s Kinoapparatom 1929 Dziga Vertov,
Rossija Nikolaja II I lev Tolstoj 1928 Esfir Sub, Podnoshije Smert 1929 Vladimir
Snejderov, Potomok Dshingis-Chana 1928 Vsevold Pudovkin, Ein tage in der Krippe
1927 Mikhail Kaufmann.

-

Programma 9: Tiere 1929 Albrecht Viktor Blum, Jeux des Reflets et de la Vitesse 1925
Henri Chomette, Nähmaschine 1928 Sasha Stone, Die Dirnentragödie 1927 Bruno
Rahn, Berlin die Sinfonie der Gross-stadt 1927 Walter Ruttmann.

-

Programma 10: Diagonal-Symphonie 1924 Viking Eggeling, Inflation (zie p. 1),
Berlin von Unten 1928 Alex Strasser, Opus II-IV 1923-1925 Walter Ruttmann, La
Coquille et le Clergyman (zie p.5), Les Iles de Paris 1928 André Sauvage, l’Étoile de
Mer (zie p. 4), La Marche des Machines 1928 Eugène Deslav, De Brug 1928 Joris
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Ivens, La p’tite Lilie 1927 Alberto Cavalcanti, Impatience 1928 Charles Dekeukeleire,
Entr’acte (zie p. 2).
-

Programma 11: Drei englische Grotesken von Brunel Womöglich: Pathetic Gazette
1924 Adrian Brunel, Cut it out 1925 Adrian Brunel, So this is Jollywood 1925 Adrian
Brunel, Ballet Mécanique 1924 Fernand Léger, Varieté 1925 E.A. Dupont,

-

Programma 12: Lezing van Edgar Beyfusse, die Wunder des Films 1928.

-

Programma 13: Un Chapeau de Paille d’Italie 1927 René Clair, The Circus 1928
Charles Chaplin.

-

Programma 14: De Brug (zie p.10), Die verrufenen 1925 Gerhard Lamprecht.

-

Programma 15: Voyage au Congo 1927 Marc Allégret, Branding 1929 Joris Ivens,
Konez Sankt Peterburga 1927 Vsevolod Pudovkin.

-

Programma 16: Quer Durch den sport 1929 Albrecht Viktor Blum, Les Iles de Paris
(zie p. 10), Emak Bakia 1926 Man Ray, Chicago 1927 Frank Urson.
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Bijlage 7 Tentoonstellingsinzenders Photography 1839-1937
Deze lijst is opgesteld aan de hand van de catalogus Newhall, Photography 1839-1937 , 6-8
en het persbericht dat door het MoMA werd uitgestuurd: Museum of Modern Art, New York,
moma_press-release_ 325085, Persbericht Photography 1839-1937.
-

Berenice Abbott, New York

-

Acme Newspictures, Inc.

-

Ottomar Anschutz

-

Pierre Adam, Paris

-

Ansel Adams, San Francisco

-

Robert Adamson

-

Sam Andre, New York

-

Laure Albin-Guillot, Paris

-

J. Arnaude

-

Eugene Atget

-

Babbitt

-

Hippolyte Bayard

-

E. Baldus

-

Victor Barthelemy, Paris

-

Cecil Beaton, London

-

Maurice Beck, London

-

Murray L. Beckler

-

Denise Bellon, Paris

-

Pierre Betz, Colmar, France

-

Bisson Frères

-

Ilse Bing, Paris

-

Walter Bird, London

-

Edward Bishop, London

-

Black Star Publishing Company, New York

-

Erwin Blumenfeld, Paris

-

Thomas Bouchard, New York

-

Pierre Boucher, Paris

-

Fernand Bourges, New York

-

Margaret Bourke-White, New York
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-

Budor

-

Brassai, Paris

-

Adolphe Braun

-

Matthew B. Brady

-

A. de Brebisson

-

W. G. Briggs, London

-

Burleigh Brooks, Inc., New York

-

Hugh Broderick, New York

-

Anton Bruehl, New York

-

Martin Bruehl, New York

-

Francis Brugiere

-

Julia Margaret Cameron

-

Cambridge, Paul J. Sachs Collection

-

Henri Cartier Bresson

-

Etienne Carjat

-

Maximo du Camp

-

Pat Candido, New York

-

Louis Caillaud, Paris

-

G. Aubourne Clark, Aberdeen

-

Colour Photographs, Ltd., London

-

J. Craig Annan

-

L. Cromiere

-

Imogene Cunningham, Oakland, California

-

Louis Jacques Mande Daguerre

-

Louise Dahl-Wolfe, New York

-

Demange

-

Derussy

-

Desmonts

-

Delmaet & Durandelle

-

Andre Adolphe Eugene Disderi

-

John C. Duncan, Pasadena, California Wilson Observatory

-

Dupont

-

Nora Dumas, Paris

-

Dumas-Satigny, Paris
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-

André Durand, Paris

-

Remy Duval, Paris

-

Josef Maria Eder

-

Eastman Kodak Company, Medical

-

Division, Rochester, New York

-

Robert Domachy

-

Eastman Kodak Research Laboratories, Rochester, New York

-

C.K. Eckert

-

Harold E. Edgerton, Cambridge, Massachusetts

-

P. H. Emerson

-

Frank Eugene

-

Hugo Erfurth, Cologne

-

Walker Evans, New York

-

Fairchild Aerial Surveys, New York

-

E. Faure

-

E. Feher, Paris

-

Lux Feininger

-

Roger Fenton

-

Andre Fertosz

-

Gertrude Fuld, Paris

-

Alexander Gardner

-

Kenneth J. Germeshausen, Cambridge, Massachusetts

-

Albert Gilles, Paris

-

Conger Goodyear, New York

-

William C. Greene, New York

-

Herbert E. Grier, Cambridge, Massachusetts

-

Noel Griggs, London

-

A. Gouin

-

L. C. Handy Studios, Washington, D. C.

-

John Havinden, London

-

V. Hazon

-

Edward Southworth Hawes, Boston

-

Walter Hege, Weimar, Germany

-

Hugo Henneborg
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-

Fritz Henle

-

Florence Henri, Paris

-

Mrs. Henry R. Hitchcock, Plymouth, Massachusetts

-

Henry-Russell Hitchcock, Jr., Middletown, Connecticut

-

David Octavius Hill

-

Elaboth Honnenhausen

-

Edward Southworth Howes

-

Hubert

-

Frederick E. Ives

-

International News Photos

-

Pierre Jahan, Paris

-

H. Jouvin

-

Theodore Jung, Washington, D. C.

-

Frank Jurkoski, New York

-

Gertrude Käsebier

-

Andre Kertesz, New York

-

Joseph. T. Keiley

-

Francois Kollar, Paris

-

Paul Kowaliski, Paris

-

Charles Krutch, Knoxville, Tennessee

-

Heinrich Kuehn

-

Henri Lacheroy, Paris

-

Erna Landvai-Dircksen

-

Ergy Landau, Paris

-

F. D. Langenheim, Philadelphia

-

Alvin Langdon Coburn

-

E. Leitz, Inc., New York

-

N.P. Lerebours

-

F.S. Lincoln, New York

-

Lory

-

Bedford Lemere, London

-

Osmund Leviness, New York

-

Lege & Bergeron

-

Gabriel Lippman
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-

Mrs. Charles J. Liebman, New York

-

F. S. Lincoln, New York

-

John Lindsay, New York

-

Remie Lohse, New York

-

Vincent Lopez, New York

-

Dr. Francis F. Lucas, New York

-

Auguste Lumiero

-

Pierre Petit

-

Edisan Pettit, Wisconsin, Williams Bzy

-

George Piatt Lynes, New York

-

Charlos Marville

-

J. E. Mayall

-

Mayer en Pierson

-

Ira Martin, New York

-

Paul Martin, London

-

Herbert Matter, New York

-

McLaughlin Aerial Surveys, New York

-

Meade Brothers

-

Mehodin en Martens

-

Frederick H. Meserve, New York

-

Frank J. Merta, New York

-

Baron A. De Meyer

-

Millet

-

Curtis Moffat, London

-

Laszlo Moholy-Nagy, London

-

Georges Mounier, Paris

-

Martin Munkacsi, New York

-

Nickolas Muray, New York

-

Edward Muybridge

-

Paul Nadar, Paris

-

Yonosuko Natori

-

National Geographic Society, Washington, D. C.

-

Charles Negre, Grasse, France

-

Lusha Nelson, New York
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-

Joseph Nicophoro Niepce

-

Paul Outerbridge, New York

-

Henry Olen, New York

-

Roger Parry, Paris

-

Henry Poach Robinson

-

Victor Provost

-

C. Puyo

-

H. L. Ripperger, New York

-

William Rittase, Philadelphia

-

Mme. Rogi-Andre, Paris

-

Charles A. Roh, New Jersey, Hackensack

-

J. J. Roilly

-

O.G. Rojlander

-

Paul Rotha, London

-

F. E. Ross

-

Lewis M. Rutherford, New York

-

Adam Salomon

-

Tom Sando, New York

-

Christian Schad

-

Roger and Raymond Schall, Paris

-

P. Ingemann Sekaer, New York

-

Sellier

-

Charles Sheeler, Ridgefield, Connecticut

-

Georges Sirot, Paris

-

A. E. Smith, London

-

James Thrall Soby, Farmington, Connecticut

-

Emmanuel Sougez, Paris

-

Charles Soulier

-

Sovfoto, New York

-

Alfred Stieglitz’

-

George Seeley

-

H. le Secq

-

Edward J. Steichen, New York

-

Capt. Albert W. Stevens, Ohio, Dayton
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-

Ralph Steiner, New York

-

James Stokley, Philadelphia

-

Stephen Storm, Paris

-

Paul Strand, New York

-

T. H. O’Sullivan

-

Maurice Tabard, Paris

-

Miss M. T Talbot, Lacock Abbey Wiltshire

-

Tourlaque & Caloir

-

The Associated Press

-

The Bergen Evening Record, Hackensack, New Jersey

-

The Daily News, New York

-

The New York American

-

The New York Sun

-

The New York World-Telegram

-

The Franklin Institute of the State of Pennsylvania

-

The museum of modern art film library New York City

-

Tristan Tzara, Paris

-

J. Vanerson

-

Alfredo Valente, New York

-

Eduard Valenta

-

Pierre Verger, Paris

-

J. W. de Villenouve

-

William Warnecke, New York

-

Hans Watzek

-

Brett Weston, San Francisco

-

Edward Weston, Santa Monica, California

-

John a. Whipple

-

Paul Wolff

-

Wood & Gibson

-

Mme. Yevonde, London

-

Ylla, Paris

-

An American Place, New York

-

Julien Levy Gallery, New York

-

Albright Art Gallery, Buffalo, New York
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-

Chandler Chemical Museum,

-

Columbia University, New York

-

Fogg Art Museum, Harvard University, Cambridge, Paul J. Sachs Collection

-

Museum of the City of New York

-

Smithsonian Institution,

-

United States National Museum, Washington, D. C.

-

The Franklin Institute of the State of Pennsylvania, Philadelphia

-

The Museum of Modern Art Film Library, New York

-

The Royal Photographic Society of Great Britain, Londen
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