
Dit najaar organiseren het 
Rijksmuseum en het Nederlands 

Fotomuseum een tentoonstelling in 
Amsterdam naar aanleiding van hun 

gezamenlijke aankoop van de 
nalatenschap van Ed van der Elsken. 

Het sterke punt van deze nalatenschap 
is het ‘werkkarakter’: behalve 
afdrukvarianten, dummies en 

contactvellen zijn er ook vele foto’s met 
notities van Van der Elsken. Hierdoor 

kunnen we de fotograaf beter dan ooit 
volgen in zijn artistieke keuzes.

NIEUWE AANWINST

Collectie fotomateriaal 
Ed van der Elsken
1948-90. Diverse technieken
Bijdrage: € 296.700, waarvan € 50.000  
uit het Themafonds Fotografie en Video 
en € 30.000 uit het Dura Kunstfonds
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM/ 

NEDERLANDS FOTOMUSEUM, ROTTERDAM

De collectie is voor een groot deel geschonken 

door Anneke Hilhorst en deels aangekocht met 

steun van de Vereniging Rembrandt (mede dankzij 

haar Themafonds Fotografie en Video en haar 

Dura Kunstfonds), het Mondriaan Fonds, deel-

nemers van de BankGiro Loterij, Paul Huf Fonds/

Rijksmuseum Fonds en het Marque Joosten en 

Eduard Planting Fonds/Rijksmuseum Fonds.

Ed van der  
Elsken

De artistieke 
nalatenschap van

Chez Moireau, Rue du  
Four, Parijs uit het fotoboek  
Een liefdesgeschiedenis in Saint 
Germain des Prés
Ed van der Elsken
vóór 1956. Ontwikkelgelatinezilverdruk
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM



In 2019 kregen het Rijksmuseum en het Nederlands 
Fotomuseum de kans de nalatenschap van Ed van der 
Elsken te verwerven.1 Sinds zijn overlijden in 1990 had 
zijn weduwe Anneke Hilhorst zich daarover ontfermd 
en de duizenden foto’s bewaard en beheerd. Van der 
Elsken geldt als een van de belangrijkste naoorlogse 
Nederlandse fotografen. Hij verwierf ook internationaal 
faam, met name dankzij zijn fotoboeken Een liefdesge-
schiedenis in Saint Germain des Prés (1956) en Sweet Life 
(1966). Aan dat laatste boek, de neerslag van de wereld-
reis die hij in 1959-60 maakte, werkte hij jarenlang. 
Hij ontwierp dat boek en bepaalde de lay-out – zoals dat 
gebruikelijk was in het analoge tijdperk – met behulp 
van met de hand afgedrukte foto’s. Hij experimenteerde 
daarbij met de beeldkeuze (welke foto wel, welke uit-
eindelijk toch niet in het boek opnemen?), het formaat 
van de foto’s, de volgorde, en de combinatie van twee 
of meer foto’s bij elkaar op één pagina.

Zulke ontwerpen (dummies) zijn lang niet altijd be-
waard gebleven, maar ze zijn belangrijk, juist doordat 
ze zicht bieden op de fase voorafgaand aan publicatie 
van de definitieve versie, de fase dus waarin de foto-

graaf nog aan het experimenteren en nadenken was. 
Juist bij Van der Elsken zijn de dummies belangrijk: hij 
deed zélf de vormgeving van Sweet Life in plaats van dat 
over te laten aan een vormgever. Dat was in die jaren 
niet vanzelfsprekend. Op één na waren deze dummies 
al in een openbare collectie beland, de Universitaire 
Bibliotheken Leiden, maar het was bekend dat er nog 
een versie, met vierkante foto’s, in de nalatenschap 
aanwezig was.2 Met het verwerven van deze dummy 
voor Sweet Life is nu ook deze ontbrekende schakel 
veiliggesteld. 

BREED VERZAMELD

Foto’s van Van der Elsken zijn sinds jaar en dag verspreid 
over verschillende Nederlandse instellingen. Zo gaat 
het nu eenmaal met fotografen van wie iedereen de  
betekenis inziet. Belangrijke substantiële groepen zijn te 
vinden bij het Stedelijk Museum, het Nationaal Archief, 
het Stadsarchief Amsterdam, de UB Leiden, het Neder-
lands Fotomuseum en het Rijksmuseum. Laatstgenoemd 
museum gaf Van der Elsken in 1980 opdracht om samen 
met Pieter Boersma de Nederlandse omroepwereld te 
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Portret van twee Zuid-Afrikanen, 1959  
(spread uit de dummy van het fotoboek Sweet Life)
Ed van der Elsken
vóór 1966. Twee aan elkaar gemonteerde  
ontwikkelgelatinezilverdrukken
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

Contactvel Een liefdesgeschiedenis 
in Saint Germain des Prés
Ed van der Elsken
vóór 1956. Ontwikkelgelatinezilverdrukken op karton
NEDERLANDS FOTOMUSEUM, ROTTERDAM
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fotograferen en één van zijn conservatoren kocht nog 
bij Van der Elskens leven foto’s van hem, die tegen-
woordig bij het Stedelijk Museum berusten. Ook de  
afgelopen jaren kocht het Rijksmuseum enkele malen 
foto’s van Van der Elsken. Bovendien schonken de 
Nederlands-Amerikaanse verzamelaars Jan en Trish 
de Bont in 2017 veertien van zijn foto’s aan het Rijks. 
De kleine tentoonstelling die het museum een jaar 
later rondom die schenking maakte, was voor Anneke 
Hilhorst reden om te besluiten dat ze de nalatenschap 
dáár en bij het Nederlands Fotomuseum wilde onder-
brengen. Bij het Nederlands Fotomuseum had ze al in 
de jaren negentig Van der Elskens complete negatieven- 
en dia-archief ondergebracht, evenals zijn documenten-
archief. De kleurendia’s zijn onlangs door het museum 
gerestaureerd, wat vorig jaar werd gevierd met de ten-
toonstelling Lust for Life.

Een uiterst belangrijk onderdeel van de nalatenschap 
zijn de circa 3.000 contactvellen. Op een contactvel 
worden alle opnamen van één of meer filmrollen klein 
(1:1) afgedrukt. Zo kreeg en behield een fotograaf snel 
en gemakkelijk een goed overzicht van alle opnamen. 

Bovendien kon hij daarop allerlei aantekeningen en 
markeringen plaatsen. De contactvellen zijn daardoor 
een onmisbare schakel tussen de negatieven en de  
afdrukken. Dankzij de verwerving van de gehele  
nalatenschap kunnen die contactvellen nu herenigd 
worden met het negatievenarchief. Daarnaast neemt 
het Nederlands Fotomuseum circa 300 afdrukken uit 
de nalatenschap in beheer, met name uit zijn Parijse 
periode (begin jaren vijftig). Die sluiten mooi aan op 
de circa 500 afdrukken die het al zijn collectie heeft. 

AFDRUKVARIANTEN

Van der Elskens nalatenschap omvat werk uit alle  
periodes en van alle onderwerpen waarmee hij bekend 
werd: van vroeg werk uit Marseille (1949) tot werk dat 
hij in de jaren tachtig maakte in Japan en Korea, van 
foto’s die hij in de eerste helft van de jaren vijftig in 
Parijs maakte en waaruit hij putte voor Een liefdes- 
geschiedenis in Saint Germain des Prés, het boek waarmee 
hij doorbrak, tot opnamen die hij korte tijd later in 
Afrika maakte (in 1958 gepubliceerd in het fotoboek 
Bagara), van straatscènes die hij in zijn geboortestad 

Arbeider in Burutu, Nigeria, 1959
(spread uit de dummy van het fotoboek Sweet Life)
Ed van der Elsken
vóór 1966. Twee aan elkaar gemonteerde 
ontwikkelgelatinezilverdrukken 
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM
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Amsterdam vond tot scènes in en om het huis en van 
zijn eigen gezin, van foto’s die hij tijdens jazzconcerten 
maakte (daarbij een onbekend coverontwerp voor zijn 
fotoboek Jazz uit 1959) tot portretten van schrijvers en 
schilders. 

Al geldt Van der Elsken onbetwist tot de absolute top 
van de naoorlogse Nederlandse fotografie, het aantal 
afdrukken van zijn hand in openbaar Nederlands bezit 
was tot nu toe bescheiden, circa 2.500. Die foto’s zijn 
bovendien grotendeels selectieve keuzes uit zijn oeuvre. 
Ze geven onvolledig inzicht in Van der Elskens werk-
wijze, overwegingen en keuzes. De verwerving van circa 
8.000 afdrukken en circa 3.000 contactvellen verandert 
dat. Dit is niet alleen maar een belangrijke kwantita-
tieve aanvulling. Bij het doornemen van de gehele  
nalatenschap bleek onmiddellijk dat er ook kwalitatief 
belangrijke en interessante afdrukken en objecten aan-
wezig waren, die ofwel onbekend waren of zo belang-
rijk dat ze toegevoegd moesten worden aan het open-
bare Nederlandse kunstbezit. Een belangrijke reden 
om de gehele nalatenschap te verwerven in plaats van 
alleen de krenten uit de pap te halen was dat er veel 
afdrukvarianten aanwezig zijn: afdrukken van één en 
hetzelfde negatief, afgedrukt op verschillende formaten 
en papiersoorten, met verschillende uitsnedes, de ene 
keer donkerder en ‘roetiger’ afgedrukt dan de andere 
keer. Dat laat zien dat een fotograaf voor verschillende 
doeleinden (publicatie in krant, tijdschrift of boek, 
tentoonstellingen, verkoop aan verzamelaars of insti-
tuten) en in verschillende periodes tot verschillende 
beslissingen kwam. Het laat ook zien dat er niet altijd 
maar één ultieme druk is. Behalve die afdrukvarianten 
geven vooral ook de contactvellen veel beter inzicht in 
hoe Van der Elsken te werk ging. Zo maakte hij er aan-
tekeningen op als ‘ja!’ en gaf hij gewenste uitsneden aan. 

Het ‘werkkarakter’ is het sterke punt van deze nala-
tenschap: behalve afdrukvarianten, dummies en con-
tactvellen zijn er ook uiteenlopende foto’s waarop Van 
der Elsken schreef, tekende of kraste. Meer dan ooit 
tevoren zijn we met deze nalatenschap in staat de foto-
graaf aan het werk te zien en kunnen we nu nog over 
zijn schouder meekijken.

Het Nederlands Fotomuseum en het Rijksmuseum 
zullen de komende jaren de verworven foto’s beschrijven, 
digitaliseren en waar nodig restaureren, en bovendien 
tentoonstellen, publiceren en voor tentoonstellingen 
van anderen beschikbaar stellen. Het eerste resultaat is 
een gezamenlijke tentoonstelling in het Rijksmuseum 
komend najaar, waarin alle nadruk ligt op het werk-
karakter van de foto’s uit de nalatenschap. 

Birgit Donker, directeur Nederlands Fotomuseum

Mattie Boom en Hans Rooseboom, conservatoren Rijksmuseum

Noten

1 De Vereniging Rem-
brandt (mede dankzij 
haar Themafonds 
Fotografie en Video en 
haar Dura Kunstfonds) 
verbond haar naam 
aan een selectie uit 
deze nalatenschap.

2 Zie het Bulletin  
van de Vereniging 
Rembrandt voorjaar 
2018, pp. 35-37.

Ata Kando, Parijs
Ed van der Elsken
ca. 1954. Ontwikkelgelatinezilverdruk
NEDERLANDS FOTOMUSEUM, ROTTERDAM

          De tentoonstelling Ed van 
der Elsken: Crazy World is te zien 
van 30 oktober 2020 tot en met 
10 januari 2021.


