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Voorwoord
Dit museum beschikt over een prachtige collectie die in bijna 170 jaar bijeen is
gebracht door verzamelaars in en rondom het museum. Onze verzameling, die zich
uitstrekt over vele eeuwen en disciplines, is internationaal van samenstelling, van
een heel hoge kwaliteit en er wordt intensief mee gewerkt. Altijd is de eigen collectie
te zien, in een zeer verzorgde en beredeneerde ‘vaste’ opstelling, die de zintuigen
prikkelt en die elke twee à drie jaar wisselt. Vele honderden bruiklenen reizen naar
tentoonstellingen ergens in de wereld. Er wordt gerestaureerd, herkomstonderzoek
gedaan, en op kunst gestudeerd dat het een lust is. Boijmans Van Beuningen werkt
bovendien aan een wereldwijd novum. Voor de museumcollectie en voor de collecties
van particulieren wordt een nieuw, voor het publiek toegankelijk depot gebouwd.
Het gaat aan alle eisen van klimaat en veiligheid, conservering maar bovenal van
kennisoverdracht voldoen. En alles wordt transparant. Een collectie wordt door
mensen gemaakt. Een collectie leeft pas als hij gekend wordt. De zorg en het respect
voor de kunst straalt er straks van af.
Bij de bijzondere collectie horen buitengewone tentoonstellingen. Tientallen
presentaties per jaar maakt Museum Boijmans Van Beuningen, met veel precisie
en zorg. Een afwisselende reeks van internationale hedendaagse kunstenaars en
kunstenaars uit de omgeving. Moderne klassieke monografische presentaties en
overzichten over surrealisme en over belangrijke voorgangers uit de avant-garde zijn
er te zien. Wetenschappelijk doorwrochte exposities over de vroegste Nederlandse
schilderkunst en onderwerpen uit de designgeschiedenis, afgewisseld met spannende
opinies van kunstenaars, ontwerpers en ideeën over de ontwikkeling van het vak.
In een museum als het Boijmans wordt niet op een eeuw gekeken en de kunstenaar
en ontwerper is altijd dichtbij. Dichtbij het publiek, dat geniet van bruiklenen uit
de beste musea van de wereld, in een museum waar daglicht energie, kleur en
verwondering en schoonheid brengt. En tentoonstellingen die een bron zijn voor het
verder verbeteren van de verzameling.
Wij hopen op uw maximale steun om het verzamelen dat zo diep in de kern van onze
activiteiten is verankerd te kunnen voortzetten.
Sjarel Ex
Directeur Museum Boijmans Van Beuningen

1. Inleiding
1.1. Missie en visie
overschrijdend; zo zal op het gebied van de vroege
Nederlandse meesters zowel de prent- en tekenkunst, als de
schilder- en beeldhouwkunst een rol spelen. Door middel van
de beleidslijnen wil het museum meer structuur aanbrengen in
tentoonstellings-, verzamel-, publicatie- en onderzoeksbeleid,
met dien verstande dat de mogelijkheden per beleidslijn
verschillen – bijvoorbeeld op het gebied van aanwinsten –
en dat er altijd ruimte zal zijn voor eigenzinnige initiatieven
en actuele ontwikkelingen.

De collectie van Museum Boijmans Van Beuningen draagt,
meer dan die van vrijwel alle andere Nederlandse musea, een
sterk internationaal karakter. Dat geldt voor de verzameling
teken- en prentkunst, de oude schilder- en beeldhouwkunst,
de moderne, eigentijdse beeldende kunst en de verzameling
vormgeving. De collecties tekeningen en prentkunst, vroegNederlandse schilderkunst (inclusief de zeventiende eeuw) en
surrealisme behoren tot de absolute wereldtop. Het particulier
mecenaat speelt een belangrijke rol bij het ontstaan en de
vorming van de museumcollectie van 1849 tot heden. Tot op
heden werkt het museum bij het opbouwen en uitbreiden van
zijn collectie nauw samen met een aantal ‘huisstichtingen’
en particuliere begunstigers, zoals de Stichting Museum
Boijmans Van Beuningen. Zijn voortrekkersrol in de omgang
met cultuurmecenaat zal worden voortgezet en uitgewerkt in
de realisatie van het Depot Boijmans Van Beuningen, waar
naast de gemeentelijke verzameling en de collecties van de
huisstichtingen ook plaats wordt geboden aan particuliere
verzamelingen.

1.2 Positionering
Rotterdam
In Rotterdam is Museum Boijmans Van Beuningen met
afstand het grootste museum voor beeldende kunst en
vormgeving en het enige kunstmuseum met een internationale
topcollectie. Om die reden voert het museum een ruimhartig
bruikleenbeleid naar de collega-instellingen, zowel de
presentatie- als de collectie-instellingen. Indien zich de
gelegenheid en inhoudelijke wens voordoet, werkt het
museum samen met de andere culturele instellingen in de
stad. Samen met de Kunsthal, het Nieuwe Instituut en het
Chabot Museum zit het museum in het bestuur van Stichting
Museumpark. De verzameling van de Stichting Vedute
wordt door het Nieuwe Instituut en Museum Boijmans Van
Beuningen gezamenlijk beheerd en geëxposeerd. In het
aanwinsten- en tentoonstellingsbeleid wordt ook gekeken
naar collega-instellingen zoals Museum Rotterdam, Tent,
Garage, Witte de With en het Nieuwe Instituut. Museum
Boijmans Van Beuningen beheert een sculptuur van Gormley
op het dak van de Kunsthal. En samen met het Fotomuseum
en Witte de With zit het museum in de stuurgroep en zorgt het
voor de financiële afwikkeling van de Museumnacht.

Vanuit de overtuiging dat kunst heden, toekomst en
verleden met elkaar verbindt, presenteert het museum de
verzamelingen en organiseert het tentoonstellingen. Met zijn
collectie, presentaties en via educatie wil het museum een
gevarieerd en divers publiek bereiken: van jong tot oud; van
laag tot hoog opgeleid; lokaal, nationaal en internationaal.
Museum Boijmans Van Beuningen is een plek waar grenzen
in tijd, ruimte en herkomst zijn opgeheven. Spraakmakende
tentoonstellingen, verbazingwekkende aanwinsten, een rijk
educatief programma dat op alle mogelijke manieren het
programma toegankelijk maakt (via schoolprogramma’s,
rondleidingen, sociale media, audiotours etc.), hebben tot doel
iedereen te raken, te ontroeren, te verrijken en te inspireren.
In een uniek museum, van, door en voor verzamelaars,
werkt iedereen verbonden met Museum Boijmans Van
Beuningen bevlogen aan een onvergetelijke en inspirerende
kennis- en museumervaring voor iedereen. Bezoekers
worden meegenomen op een internationale reis door
de geschiedenis en het heden van beeldende kunst en
vormgeving. Het museum benadert de collectie als een
eenheid in verscheidenheid en koopt doelbewust werkenaan
die beeldbepalend zijn in hun categorie en die de grenzen
tussen de verschillende disciplines overschrijden of die op
andere wijze grensverleggend zijn.

Nationaal
Binnen de Collectie Nederland is Museum Boijmans Van
Beuningen het enige museum dat een overzicht kan bieden
in de breedte (diverse disciplines), de tijd (oud, modern,
hedendaags) en in internationaal opzicht. De collectie oude
kunst is met die van het Rijksmuseum en het Mauritshuis
nationaal de belangrijkste verzameling. Het Rotterdamse
prentenkabinet is qua omvang de tweede collectie
grafische kunst van Nederland, na het Rijksprentenkabinet
(Rijksmuseum). De klassiek-moderne en hedendaagse
kunst is van vergelijkbaar niveau als die van het Stedelijk
Museum Amsterdam, en uitvoeriger gesorteerd dan die
van het Gemeentemuseum Den Haag en Museum KröllerMüller in Otterlo. Bijzonder is de focus op het surrealisme –
destijds een bewuste keuze omdat dit in Nederland niet goed
vertegenwoordigd was. De collectie Amerikaanse (met de
nadruk op west-coast), Duitse en Italiaanse kunst van de jaren

Vanuit de breedte van de collectie heeft het museum een
drietal beleidslijnen geformuleerd waarbinnen het zich de
komende tien jaar wil profileren: surrealisme, design en
vroege Nederlandse meesters in internationaal perspectief.
Deze beleidslijnen zijn gerelateerd aan zwaartepunten in
de collectie en zijn uitdrukkelijk (technische discipline)3

2. Museumgeschiedenis

zeventig en tachtig van de twintigste eeuw behoort met die
van het Stedelijk Museum tot de twee beste van Nederland.
In geen enkel ander museum is de met name Engelse popart zo goed vertegenwoordigd. De oriëntatie is daarnaast
gericht op kunstenaars van internationale allure, die niet
(of weinig) in andere Nederlandse verzamelingen te vinden
zijn en is eigenzinnig en medebepalend voor het imago van
Museum Boijmans Van Beuningen. Dit kwam bijvoorbeeld tot
uitdrukking in de tentoonstelling Alles kids (2016) waar oude
meesters, eigentijdse video- en fotokunst, vormgeving en tal
van andere disciplines interessante dwarsverbanden met
elkaar aangingen met als uitgangspunt de beleving van
het kind.

Museum Boijmans Van Beuningen dankt zijn bestaan
grotendeels aan betrokken en bevlogen verzamelaars
die veelal door schenkingen en legaten een rijke en
gevarieerde collectie in Rotterdam bijeen hebben gebracht.
De geschiedenis en collectie tekenen Museum Boijmans Van
Beuningen als verzamelaarsmuseum, terwijl de kwaliteit van
de werken een unieke museumervaring voor de bezoeker
garandeert. Dankzij een legaat van de Utrechtse jurist
F.J.O. Boijmans aan de stad Rotterdam opende Museum
Boymans in 1849 zijn deuren in het Schielandshuis. Deze
collectie bevatte topstukken als het zelfportret van Carel
Fabritius (ca. 1645). Naast schenkingen van particulieren
beschikte het museum vanaf 1863 over een kleine
aankoopsubsidie van 500 gulden en het werd ondersteund
door de Vereeniging van Voorstanders der kunst. Na een
brand in het Schielandshuis in 1864 ging een groot deel van
de collectie verloren. Van de collectie prenten, kunstnijverheid
en sculpturen bleef niets bewaard. Van het verzekeringsgeld
kon een aantal nieuwe topstukken worden verworven
waaronder De Eendracht van ’t Land van Rembrandt
(1637-1645) en Portret van een twaalfjarig scholiertje van Jan
van Scorel (1531). De tekeningencollectie werd uitgebreid met
Hollandse en Vlaamse meesters, waaronder meer dan 600
bladen van Willem van de Velde II.

Binnen de Collectie Nederland behoort de verzameling
vormgeving (middeleeuwen tot heden) tot de meest veelzijdige
en belangrijkste op dit gebied. De collectie vormgeving 11001800 is qua samenstelling vergelijkbaar met de collectie van
het Rijksmuseum, terwijl de collectie vormgeving 1800-heden
zich kan meten met de collecties van het Stedelijk Museum
Amsterdam en het Gemeentemuseum Den Haag. Op het
terrein van de hedendaagse vormgeving is er veel aandacht
voor de jongste ontwikkelingen en grensoverschrijdende
benaderingen.
Internationaal
De collectie van Museum Boijmans Van Beuningen doet qua
breedte denken aan die van de National Gallery of Art in
Washington en het Victoria and Albert Museum in Londen,
hoewel de laatste minder schilderkunst en geen hedendaagse
kunst verzamelt. Echter: zowel de collectie als het gebouw
en de staf in Rotterdam zijn vele malen kleiner dan die
van genoemde topinstellingen. Kleinere instellingen in het
buitenland die eenzelfde breedte en veelzijdigheid laten zien,
zijn tamelijk zeldzaam. De hoge kwaliteit, binnen de diversiteit
van de collectie, maakt dat Museum Boijmans Van Beuningen
een vooraanstaande bruikleenpositie heeft in de top vijftig
van kunstmusea wereldwijd, hetgeen zich vertaalt in het
internationale museumprogramma.

Met de verwerving van enkele stukken oosters porselein
begon omstreeks 1880 de keramiekverzameling en zo’n
tien jaar later werd een begin gemaakt met het verzamelen
van eigentijdse Nederlandse prent- en tekenkunst. In 1903
verwierf Museum Boymans als eerste museum wereldwijd een
werk van Vincent van Gogh, De populierenlaan bij Nuenen
(1885). Desondanks bleven zowel het gemeentelijk budget,
als schenkingen en legaten van particulieren nog beperkt.
Onder de directeuren F. Schmidt Degener en D. Hannema
ontstond een gunstiger verzamelklimaat. Dankzij schenkingen
en legaten van collecties glas, zilver en keramiek van
verzamelaars als E. Van Rijckevorsel en J.P. van der Schilden
kreeg de collectie kunstnijverheid een belangrijke impuls.
De verwerving van de verzameling Domela Nieuwenhuis in
1923 legde de basis voor het huidige prentenkabinet.

Hoewel er overal op de wereld wordt geëxperimenteerd
met openbare restauratieateliers en depotopstellingen
op zaal, is het nieuwe concept van het Depot Boijmans
Van Beuningen uniek te noemen – door het streven naar
volledige zichtbaarheid van de collectie, transparantie in de
werkprocessen en de samenwerking met zowel professionals
als particulieren. De professionele museumwereld volgt de
ontwikkelingen in Rotterdam op de voet. In de afgelopen jaren
zijn er nationale en internationale instellingen, waaronder
de provincie Limburg, Centraal Museum, de Hermitage, de
National Galleries of Scotland en het Victoria and Albert
Museum, op werkbezoek geweest bij het museum om over
het Depot te praten. Bovendien heeft het museum diverse
lezingen verzorgd over het Depot op museumconferenties
in Maastricht, München, Munster, Londen, Rotterdam,
Stockholm, Warschau en in september 2017 het ICOM
congres in Kopenhagen.

Edgar Degas en Titus aan de lezenaar (1655) van Rembrandt.
In 1940 schonk D.G van Beuningen het belangrijkste deel
van de collectie Koenigs; vooral tekeningen, maar ook
enkele belangrijke schilderijen waaronder de Christoffel
(ca. 1500) van Jheronimus Bosch en een serie olieverfstudies
van Rubens. En in 1941 schonk de latere conservator
kunstnijverheid J. Bastert een belangrijke collectie Spaanse
en Italiaanse majolica en oud aardewerk.

en C. Dercon en het conservatorschap van M. Visser en
K. Schampers kwam de nadruk meer op vormgeving en
hedendaagse kunst te liggen. Beeren concentreerde het
aankoopbeleid op enkele internationaal bekende kunstenaars
als Joseph Beuys, Andy Warhol, Bruce Nauman, Anselm
Kiefer en A.R. Penck.
In 1991 werd het Paviljoen Van Beuningen-de Vriese van
Hubert-Jan Henket gerealiseerd als tentoonstellingsruimte
voor de gelijknamige collectie. Een uitbreiding van het gebouw
door Robbrecht en Daem architecten volgde in 2003. Tijdens
directeur Sjarel Ex is de oude (collectie)-ingang van het Van
der Steur-gebouw en de routing van het oude gebouw in ere
hersteld. In 2008 werd het entreegebied opnieuw ingericht
met onder meer een nieuw prentenkabinet en -depot en een
educatieve ruimte. Anno 2017 is er echter een ingrijpende
renovatie nodig om met name het oude Van der Steurgebouw
(bijna 80 jaar oud) en het gebouw van Bodon (bijna 40
jaar oud) te laten voldoen aan de huidige regelgeving en
museumstandaard. Het museum onderzoekt momenteel
wanneer en op welke manier dit kan plaatsvinden.

Na de Tweede Wereldoorlog groeide de collectie sterk
door talrijke aankopen, legaten en schenkingen.
J.C.J. Bierens de Haan liet in 1951 zowel zijn prentencollectie
van 26.000 bladen als een handbibliotheek na, evenals
een vermogen om de grafiekverzameling verder mee uit te
breiden (ondergebracht bij Stichting Lucas van Leyden). Een
belangrijke verrijking van de collectie schilderijen betekende
de aankoop van de collectie D.G. van Beuningen in 1958,
waardoor topstukken als Bruegels Toren van Babel (ca. 1568)
en Titiaans Jongen met honden (1565-1576) in openbaar bezit
kwamen. Naar aanleiding van deze aankoop veranderde het
museum haar naam in Museum Boymans van Beuningen.

Naar verwachting zal in 2019 naast het museum een
nieuw gebouw worden opgeleverd: Depot Boijmans Van
Beuningen. Dit zal het eerste openbare depotgebouw ter
wereld zijn, waar het publiek 100% toegang wordt geboden
tot de collectie, zowel fysiek middels rondleidingen als met
digitale tools. Waar Museum Boijmans Van Beuningen het
speelbeen symboliseert, met activiteiten, collectiepresentatie
en tentoonstellingen, is het Depot het standbeen; het museum
achter de schermen, waar de collectie wordt bewaard,
verzorgd en ontsloten. Met de komst van het Depot is
Museum Boijmans Van Beuningen klaar voor de toekomst.

Onder directeur J.C. Ebbinge Wubben en conservator
R. Hammacher-Van den Brande kwam er meer aandacht
voor het verzamelen van moderne en eigentijdse kunst;
in retrospectief werd het surrealisme verzameld als
belangrijke klassiek-moderne stroming die ontbrak in
Nederlandse collecties. In 1972 werd de Bodon-vleugel in
gebruik genomen, om ruimte te bieden aan meer en grotere
tentoonstellingen (en groot formaat kunstwerken). Hetzelfde
jaar kreeg het museum de collectie van Stichting Willem van
der Vorm in langdurig bruikleen met als zwaartepunten de
Nederlandse zeventiende eeuw en de Franse negentiende
eeuw. Tijdens de directoraten van W. Beeren, W. Crouwel

Michelangelo Buonarroti, Studies van een uitgestrekte rechter onderarm voor
het fresco ‘De dronkenschap van Noach’ in de Sixtijnse Kapel, circa 1508-1509,
Bruikleen Stichting Museum Boijmans Van Beuningen (voormalige collectie
Koenigs), Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

Voor de sterk groeiende museumcollectie was een nieuw
gebouw nodig; het zogenaamde Van der Steur-gebouw
werd in 1935 in gebruik genomen. Dit leidde onder meer tot
het bruikleen van de omvangrijke tekeningencollectie van
F. Koenigs (1935-1940). In 1939 werd door de belangrijkste
schenkers de Stichting Museum Boymans opgericht met
als doel ‘het bevorderen van de bloei’ van het museum.
Bovendien konden de verworven kunstwerken voor deze
stichting zo buiten het gemeentelijk gezag worden gehouden.
Er volgden belangrijke schenkingen aan de nieuwe stichting
waaronder het Veertienjarig danseresje (1880-1881) van
4
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3.3 Financieringsmix

3. Collectie

Het museum beschikt over een maar zeer gering eigen
aankoopbudget van 50.000 euro per jaar, maar streeft ernaar
om verschillende bronnen en mogelijkheden van financiering
optimaal te gebruiken. Dit doet het museum door het inzetten
van fondsen op naam, huisstichtingen, geoormerkt geld
als de Bijdrage Collectieprogramma’s van het Mondriaan
Fonds en het in samenhang besteden van bedragen als
die van de BankGiro Loterij en Vereniging Rembrandt.
Hierbij geldt wel dat het beschikbare geldbedrag uit de
interne huisstichtingen afhankelijk is van de beurskoersen
en dat het stamkapitaal altijd in stand wordt gehouden.
Het museum heeft zoals gezegd geen of nauwelijks eigen
aankoopbudget (50.000 euro) en beperkte aankoopgelden
voor internationale hedendaagse kunst. Voor alle grote
aankopen is het museum volledig afhankelijk van het resultaat
van fondsenwervingsacties, zoals in 2016 voor de aankoop
van een belangrijke deelcollectie van James Lee Byars.

3.1 De collectie als geheel
De collectie van Museum Boijmans Van Beuningen bevat
circa 150.000 objecten en bestaat uit teken- en prentkunst,
oude schilder- en beeldhouwkunst, moderne, eigentijdse
beeldende kunst en toegepaste kunst en een grote
verzameling vormgeving. Ondanks de veelzijdigheid van de
collectie zijn er wel degelijk accenten te leggen. Het museum
benadert de collectie als een eenheid in verscheidenheid,
en koopt doelbewust werken aan die wegens hun kwaliteit
zichtbaar zullen zijn in de verzameling en de grenzen tussen
de verschillende disciplines overschrijden of die op andere
wijze grensverleggend zijn.
De verzameling van Museum Boijmans Van Beuningen omvat
circa 150.000 objecten (inv.nrs. in TMS* per 14 juni 2017).
Het museum kent vijf verzamelgebieden:

•

Teken- en prentkunst (ca. 18.000 en 67.000)

•

Oude schilder- en beeldhouwkunst (ca. 1.400)

•

Moderne en eigentijdse kunst (ca. 9.200)

•

Vormgeving (ca. 51.000)

•

Voorheen stadscollectie (ca. 1.700)

Sinds jaar en dag ondersteunen huisstichtingen Museum
Boijmans Van Beuningen bij zijn belangrijkste taken: beheren,
verwerven en presenteren. Die ondersteuning is van vitaal
belang voor het goed functioneren van het museum. Dit zijn
de Han Nefkens H+F Collection / Han Nefkens Fashion on
the Edge (eerst hedendaagse installatiekunst, nu nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van mode), de Stichting Fonds
Willem van Rede (verwerving van moderne en hedendaagse
internationale kunst), Stichting Museum Boijmans Van
Beuningen (ondersteuning van het belang van het museum
in het algemeen), Stichting Van Beuningen-Peterich Fonds
(verwerving van eigentijdse (teken)kunst), het Kalhorn/
Timmermans Fonds (bevorderen van aankoop van zilver en
hedendaagse ontwerpen), Stichting Lucas van Leyden (legaat
Bierens de Haan bestemd voor de verwerving van prenten)
en de Stichting Willem van der Vorm (heeft haar imposante
collectie aan Museum Boijmans Van Beuningen in langdurig
bruikleen gegeven).

De collectie van Museum Boijmans Van Beuningen vindt
zijn basis in enkele grote schenkingen en legaten. Dit neemt
niet weg dat het museum voorzichtig is met het accepteren
van nieuwe schenkingen en langdurige bruiklenen. Iedere
schenking of bruikleen dient te voldoen aan de opgestelde
uitgangspunten voor opname in de collectie (zie hoofdstuk
5). Een bijzondere schenking die het museum in 2017 in
ontvangst mag nemen zijn 11 schilderijen en 9 daaraan
gerelateerde werken op papier van de Weense kunstenaar
Marie-Louise von Motesiczky, een leerling van Max Beckmann
die in 1939 vanwege de Anschluss naar Londen is gevlucht.
Haar werk is nauwelijks bekend in Nederland, al bezitten het
Stedelijk Museum in Amsterdam en Tate Modern in Londen
enkele werken van haar. De Marie-Louise von Motesiczky
Trust schenkt behalve aan Museum Boijmans Van Beuningen
ook enkele werken aan de Albertina in Wenen en Tate Modern
in Londen. In 2018 zal het museum een presentatie aan de
schenking wijden.

Het museum vraagt en krijgt soms ook belangrijke werken
in langdurig bruikleen, met de hoop ze ooit te kunnen
verwerven voor de collectie, zoals recent een grote
Guercino, David met het hoofd van Goliath (1657) van het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Bruiklenen
kunnen echter worden teruggevraagd door de bruikleengever.
Hoewel het gelukkig vaak mogelijk is gebleken om cruciale
werken na beëindiging van de bruikleen in eigendom te
verwerven heeft het museum even vaak gedwongen afscheid
moeten nemen van belangrijke stukken. Zo werd in 2017
afscheid genomen van het schilderij Intérieur / Mlle Miroir,
Mlle Collier et Mlle Sopha uit 1914 van Kees van Dongen dat
vanwege de Franse belastingwetten werd teruggevraagd door
de bruikleengever. Pogingen van het museum om fondsen te
werven om het werk voor de Collectie Nederland te behouden
zijn niet gehonoreerd.

James Lee Byars, correspondentie, 1979,
Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

Kees van Dongen, Intérieur / Mlle Miroir, Mlle Collier et Mlle Sopha, 1914,
Particuliere collectie, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

Aantallen per deelcollectie (records in TMS*)
* TMS staat voor ‘The Museum System’. In deze database
wordt de museumcollectie geregistreerd en ontsloten.
De registratie vindt zowel op groepsniveau (bijvoorbeeld: een
servies) als op objectniveau plaats; het aantal objecten in de
collectie varieert dus naar gelang de wijze van tellen in TMS.

3.4 Schenkingen en
langdurig bruiklenen

3.2 Eigendomsverhouding
De collectie is voor het merendeel eigendom van de gemeente
Rotterdam. Ongeveer 15% van de verzameling bestaat uit
langdurig bruiklenen die voor een groot deel voor het museum
zijn ‘geoormerkt’. Hiertoe behoren de Stichting Museum
Boijmans Van Beuningen, de Stichting Het Nederlandse
Gebruiksvoorwerp, de Han Nefkens H+F Collection, het
Kalhorn/Timmermans Fonds, de Stichting Willem van der
Vorm en de Nederlandse Staat (Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed, onder andere aanwinsten van de Stichting Fonds
Willem van Rede). Tot slot zijn de vele bruiklenen die door
particulieren aan het museum worden toevertrouwd van groot
belang voor de museumcollectie.
6
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4. De collectie op
deelniveau

Op het gebied van de actuele prentkunst is het museum
sinds 2009 opdrachtgever door iedere 2-3 jaar een 30-tal
(inter-)nationale kunstenaars de opdracht te geven een werk
te maken voor de tentoonstelling Kunst4Kids. In 2016 waren
dit onder anderen Mynke Buskens, Kevin Gallagher,
Christien Meindertsma, Rory Pilgrim, Wouter Venema
en Ugo Rondinone.

4.1 Prent- en tekenkunst
Conservatoren: dr. P. van der Coelen en dr. A. Elen.
Museum Boijmans Van Beuningen heeft een unieke
verzameling prenten en tekeningen in de collectie en kon zich
dankzij een legaat en een daar op toegespitste steunstichting
vanaf de jaren zestig meer dan andere musea op dit gebied
blijven ontwikkelen.

Tekeningen
De verzameling tekeningen bestaat uit ca. 13.000 tekeningen
(minus verso), van kunstenaars geboren voor 1875.
Tekeningen gemaakt door kunstenaars geboren na 1875
(ca. 5.200) vallen inhoudelijk onder de conservatoren
moderne en hedendaagse kunst, maar formeel onder het
prentenkabinet. Van groot belang voor de collectie was de
schenking door D.G. van Beuningen in 1940 van een groot
deel van de artistiek hoogstaande collectie Koenigs. Een
andere belangrijke schenking was de collectie Ploos van
Amstel Knoeff (PAK), in verschillende delen en jaren, die zijn
kracht vooral ontleent aan het documentaire karakter
en minder bekende negentiende-eeuwse kunstenaars.

Prenten
De verzameling prenten van Museum Boijmans Van
Beuningen is met ruim 67.000 bladen de grootste
deelverzameling en biedt een overzicht van de Westerse
prentkunst vanaf de vijftiende eeuw tot heden. Belangrijke
kernen vormen de verzamelingen van Domela Nieuwenhuis
en Bierens de Haan die respectievelijk in 1923 geschonken
en 1951 aan het museum gelegateerd werden. Vanaf 1951
werden circa 15.000 bladen verworven met steun van de
Stichting Lucas van Leyden. De overige werken in deze
deelcollectie zijn verworven door aankopen en schenkingen.
Getalsmatig en kwalitatief vormt de Noord- en ZuidNederlandse prentkunst tot 1800 het sterkste onderdeel
van de verzameling. Het betreft zo’n 16.000 bladen, met
als hoogtepunten de zestiende eeuw met prentkunstenaars
als Lucas van Leyden, Cornelis Cort, Jacques de Gheyn
en Hendrick Goltzius, en de Gouden Eeuw, met Willem
Buytewech, Jan van de Velde, Rembrandt en Adriaen van
Ostade. Uitgebreid vertegenwoordigd is ook de Nederlandse
grafiek uit de periode na 1800, met werk van onder anderen
Willem Witsen en Jan Toorop alsmede diverse Rotterdamse
kunstenaars uit de twintigste eeuw.

deelgebieden zijn zestiende-eeuwse Duitse tekeningen
met een belangrijk ensemble tekeningen van Dürer,
maar ook clusters werk van en rond Martin Schongauer,
Hans Baldung Grien, Sebald Beham, Wolfgang Huber
en Hans Holbein, en werk van Spaanse meesters als
Francisco Goya.
De twintigste-eeuwse tekenkunst is in nauwe samenhang
met de deelcollectie moderne en hedendaagse schilder- en
beeldhouwkunst opgebouwd. De Nederlandse tekenkunst is
de laatste jaren sterk in ontwikkeling en Museum Boijmans
Van Beuningen volgt dit door accenten te leggen op het
werk van onder anderen Paul van der Eerden, Ewoud van
Rijn, Ronald Cornelisse, Kinke Kooi, Koen Taselaar en
Mai van Oers en over de grenzen heen, het werk van Paul
Noble en Charles Avery, Peter Feiler, Oscar de Las Flores,
Chris Hipkiss, ManfreDu Schu, Charlie Roberts,
Robert McNally, en Martin Assig.
Peter Vilhelm Ilsted, De oude kamer, 1920,
Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

Giovanni Battista Piranesi, De ophaalbrug, 1761, Museum
Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

De nadruk van de collectie tekeningen ligt op de Hollandse
en Vlaamse tekenkunst van de vijftiende, zestiende
en zeventiende eeuw, met belangrijke tekeningen van
Jheronimus Bosch, Pieter Bruegel, de Savery’s,
Johannes Stradanus, Hendrick Goltzius, Karel van Mander,
Jacques de Gheyn, Aelbert Cuyp, Rembrandt van Rijn,
Pieter Paul Rubens, Anthony van Dijck en Jacobo Jordaens.
Onderscheidend ten opzichte van andere collecties (met
uitzondering van het Rijksmuseum) zijn de ca. 400 vroege
Nederlandse tekeningen (vijftiende en zestiende eeuw)
waarvan in 2012 een online bestandscatalogus
is gepubliceerd.
De Italiaanse tekenkunst is vertegenwoordigd van de
veertiende tot en met de achttiende eeuw, met de nadruk op
de zestiende en zeventiende eeuw. Deze bevat topstukken
van onder anderen Pisanello, Fra Angelico, Gozzoli, Leonardo
da Vinci, Rafaël, Giorgione, Jacobo en Domenico Tintoretto,
Paolo Veronese, Francesco Guardi, Canaletto en Giovanni
Domenico en Giovanni Battista Tiepolo. De grote deelcollectie
tekeningen van Fra Bartolommeo, afkomstig uit de twee
vroeg-achttiende-eeuwse Gabburri-albums is het grootste
bestand aan tekeningen van de Florentijnse meester, wat in
belangrijke mate bijdraagt aan de faam van het Rotterdamse
prentenkabinet. In 2016 vond een bijzondere tentoonstelling
plaats met een groot aantal van deze tekeningen en
schilderijen waarvoor zij als voorstudie dienden, getiteld
Fra Bartolommeo. De goddelijke renaissance.

Andere hoogtepunten in de collectie zijn de Duitse grafiek
rondom Albrecht Dürer, de Italiaanse en Franse prentkunst uit
de periode van het maniërisme (school van Fontainebleau),
de Italiaanse achttiende-eeuwse grafiek (Giovanni Battista
Piranesi), de Franse prentkunst uit de negentiende en
twintigste eeuw (Nabis groep en Pablo Picasso) en de
Engelse popart (o.a. Richard Hamilton).
Met het internationale karakter van de verzameling,
die zich uitstrekt tot de eigen tijd, neemt het Rotterdamse
prentenkabinet een unieke plaats in binnen Nederland.
Anders dan bij het Rijksprentenkabinet, dat naast topstukken
ook een grote verzameling portret-, nieuws- en volksprenten
bezit, beperkt de collectie van Boijmans zich nagenoeg tot
het bovenste segment van de prentproductie, tot dat wat wel
wordt aangeduid als ‘kunstgrafiek’. (In Rotterdam worden de
andere categorieën verzameld door de Atlas van Stolk en het
Gemeentearchief, die beide over grote collecties prentkunst
beschikken.)

Wat betreft de Franse kunst ligt de nadruk op de achttiende
eeuw met tekeningen van Antoine Watteau, François Boucher
en Jean-Honoré Fragonard, de impressionisten en de school
van Fontainebleau. Andere bijzondere, maar relatief kleine
8
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Conservator: drs. F. Lammertse
Schilderkunst
De collectie oude schilder- en beeldhouwkunst omvat een
1.000-tal werken en gaat uit van kunstenaars geboren voor
1817 (het geboortejaar van Johannes Bosboom).
De collectie bevat een klassieke, geografische chronologische
classificering van kunst van de vijftiende tot en met de
negentiende eeuw, van Nederlandse, maar ook buitenlandse
kunstenaars. Sterke punten van deze deelcollectie zijn
het unieke ensemble vijftiende- en zestiende-eeuwse
schilderkunst uit de Nederlanden (Jan van Eyck, Geertgen tot
Sint Jans, Dieric Bouts, Jheronimus Bosch en Pieter Bruegel),
de zeventiende-eeuwse Hollandse en Vlaamse schilderkunst
(met 500 werken de grootste deelcollectie) met topstukken
van onder meer Gerrit Dou, Carel Fabritius, Gabriël Metsu,
Rembrandt, Bartholomeus van der Helst, Pieter Jansz.
Saenredam, Hercules Segers, Jacob van Ruijsdael, Rubens
en Van Dijck en enkele belangrijke stukken uit de Franse
en Duitse kunst, zoals schilderijen van Barhelemy d’Eyck,
Claude Lorrain, Watteau, Boucher, Nicholas Lancret en
Jean-Baptiste Siméon Chardin en een paneel van Dürer.
Het museum bezit ook een bescheiden maar hoogwaardige
collectie Italiaanse schilderkunst van de veertiende tot en
met de achttiende eeuw, met werk van Fra Angelico, Titiaan,
Veronese, Guercino, Mattia Preti, Canaletto, Tiepolo en
Guardi. De negentiende-eeuwse Hollandse romantische
schilderkunst is eveneens goed vertegenwoordigd.
Minder sterk vertegenwoordigd zijn de zeventiendeeeuwse beeldhouwkunst en Spaanse schilderkunst en de
buitenlandse negentiende eeuw.

Jan van Eyck, De drie Maria’s aan het graf, 1425 – 1435, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

na die van het Rijksmuseum en het Catherijneconvent de
belangrijkste van het land. Daarnaast bezit Museum Boijmans
Van Beuningen een bijzondere groep zestiende-eeuwse
Italiaanse bronssculpturen met daarin werk van Adriano
Fiorentino, Tiziano Aspetti en vooral Giambologna.
Deze groep bronssculpturen is uiterst belangrijk voor de
Collectie Nederland.

4.2 Oude schilder- en
beeldhouwkunst

4.3 Moderne en Hedendaagse kunst
Conservatoren: drs. S. van Kampen-Prein en F. Stocchi
De collectie moderne en hedendaagse kunst bevat ca. 1.500
schilderijen en ca. 2.000 beelden en installaties, ca. 950
foto’s, ca. 325 films, video’s en dvd’s, ca. 5.200 tekeningen
en prenten en ca. 45 penningen.

Na de verwerving van de collectie Van Beuningen in 1958 is
er nog maar sporadisch oude kunst aangekocht; mede door
de hoge prijzen. Onder het directoraat van Ebbinge Wubben
werden voor Nederland onder meer zeer uitzonderlijke
werken als de stillevens van Baschenis en Recco verworven.
Recenter zijn er belangrijke aanwinsten geweest waaronder
schilderijen van Preti, Simon Vouet, Cornelis Cornelisz. van
Haarlem en Hans Speckaert. In 1996 kon het unieke schilderij
Landschap met het begin van de beschaving van Cornelis
van Dalem uit circa 1565 worden verworven. In 2013 werd
een uiterst zeldzaam Vlaams drieluik uit ca. 1410 met de
Balseming van het lijk van Christus, aangekocht. Het museum
krijgt soms ook belangrijke werken in bruikleen, waaronder
een portret van Erasmus door Lucas Cranach in 2013 en een
werk van Guercino in 2016.

Victor Brauner, Le Déserteur, 1931, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

Klassiek-moderne schilder- en beeldhouwkunst
De collectie klassiek-moderne kunst bevat diverse sterke
kernen van belangrijke stromingen uit de late negentiende en
vroege twintigste eeuw. Het museum bezit een hoogwaardige
collectie Franse impressionisten en tijdgenoten zoals
Claude Monet, Auguste Rodin, Camille Pissarro,
Alfred Sisley, Barthold Jongkind, Paul Cézanne en
Edgar Degas. Uitzonderlijk voor Nederland is de goede
vertegenwoordiging van het surrealisme, met werken van
Salvador Dalí, René Magritte, Man Ray, Max Ernst, Yves
Tanguy en Francis Picabia, en met als tegenhanger de
expressionistische kern, gevormd door schilderijen van
Max Beckmann, Wassily Kandinsky, Oskar Kokoschka,
Edvard Munch, Franz Marc, Alexej von Jawlensky,
James Ensor en Kees van Dongen. Van de andere historische
avant-gardes bezit het museum werk van onder meer
Lionel Feininger, Paul Klee, Arthur Segal, Curt Ehrhardt,
Jacoba van Heemskerck en Piet Mondriaan. De meer
realistische benadering in de schilderkunst van het interbellum
wordt vertegenwoordigd door Charley Toorop, Pyke Koch,
Carel Willink, Raoul Hynckes en Dick Ket, en een sterke groep
Belgische meesters zoals Rik Wouters, Gustave de Smet,
Edgard Tytgat en Constant Permeke. Een aparte kern vormt
de groep beeldhouwwerk van Degas, Rodin, Aristide Maillol,
Medardo Rosso en met werk van direct na de oorlog, Marino
Marini en Ossip Zadkine.
De kern surrealisme kon de afgelopen jaren worden versterkt
met onder meer de aankoop van Le miroir vivant (1928)
van Magritte, Le déserteur (1931) van Victor Brauner, werk
van Unica Zürn en Hans Bellmer en diverse werken uit de
voormalige verzameling van Edward James. Om deze kern
verder te versterken heeft het museum hiervoor een aparte
beleidslijn opgezet met een tienjarenplan voor aankopen,
tentoonstellingen, onderzoek en publicaties. Museum
Boijmans Van Beuningen heeft een belangrijke collectie
voororlogse surrealistische fotografie met werk van onder
anderen Hans Bellmer, Man Ray en Claude Cahun, en is
het enige museum in Nederland dat een collectie foto’s in
langdurig bruikleen heeft van de kunstenaar Medardo Rosso,
tijdgenoot van Degas en Rodin.

Beeldhouwkunst
De basis voor deze collectie van circa 230 objecten werd
gelegd tijdens het directoraat van Hannema. In 2014 werd
de collectie verrijkt met de uitzonderlijke verzameling
Middeleeuwse houtsculptuur uit voornamelijk de Zuidelijke
Nederlanden van Jacques Schoufour. De collectie van WestEuropese middeleeuwse hout- en steensculpturen, is daarmee
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Op het gebied van de eigentijdse kunst worden vanaf de
jaren ‘90 werken verzameld die verband houden met de
verzameling surrealisme, pop art en kunst die een interactie
aangaat met de beschouwer, zoals Robert Gober, Sarah
Lucas en Victor Man. Een belangrijke cluster vormt de
mediakunst met werken van Joost Conijn, Fiona Tan, Steve
McQueen, Sharon Lockhart, Craigie Horsfield, Anri Sala en
Yael Bartana, en recentere aankopen van Joachim Koester,
Melanie Smith, David Claerbout, Aernout Mik, Melvin Moti,
Cyprien Gaillard, Rivane Neuenschwander, Erkka Nissinen,
Yang Fudong, Carlos Amorales en Meiro Koizumi.

Naoorlogse kunst: 1945-eind twintigste eeuw
Na de oorlog is er actief werk aangekocht van eigentijdse
kunstenaars, in het bijzonder Europese pop art, Nouveau
Réalisme, Nul en Zerokunstenaars, Arte Povera, en in de
jaren zestig ook Europese naoorlogse abstractie, met name
École de Paris. Vervolgens werd ook realisme, op art, en de
eerste werken van conceptuele en minimale kunstenaars als
Sol LeWitt en Dan Flavin verworven.
In de twintigste eeuw zijn de aanwinsten voor de collectie
sterk bepaald door de betreffende directeuren en
conservatoren. In de jaren ’70 en ’80 kwam onder W. Beeren
de nadruk exclusief op de eigentijdse kunst te liggen. Dit
leidde tot een inhaalmanoeuvre op het gebied van de kunst
van de jaren zestig en zeventig. Van vijf kunstenaars werden
representatieve werken aangekocht: Andy Warhol en Claes
Oldenburg (pop art), Joseph Beuys (Aktionskunst), Walter De
Maria (concept/minimal) en Bruce Nauman (‘new attitudes’).
Er werd een indrukwekkende verzameling installatiekunst
verworven met ‘iconen’, deels van dezelfde kunstenaars, als
de Waxing Arcs van Richard Serra, Double Steel Cage Piece
van Nauman, A Computer Which Will Solve Every Problem
in the World / 3-12 Polygon van De Maria en Screwarch
van Oldenburg, evenals werk van Donald Judd. Uit de jaren
tachtig werd werk van Kiefer, Baselitz, Penck, Schnabel,
Cucchi en Daniëls verworven, evenals graffitikunst en een
collectie audiovisuele werken van kunstenaars uit de jaren
zestig tot en met tachtig zoals Dennis Oppenheim, Walter De
Maria, Bruce Nauman, Vito Acconci, Joseph Beuys, Sigmar
Polke, Bas Jan Ader en Wim T. Schippers. Het museum heeft
de complete filmografie van Marcel Broodthaers en met het
MoMA de grootste verzameling van Richard Serra’s films.

Het museum bezit een toenemend aantal fotografische
werken van kunstenaars als Allan Sekula, Sharon Lockhart,
Stan Douglas, Christopher Williams, Jeff Wall (promised
gift van Han Nefkens H+F Collection) en Thomas Demand.
Kunstenaars die de grenzen van de waarneming onderzoeken
zijn in de collectie vertegenwoordigd door vooraanstaande
hedendaagse kunstenaars als Will Boone, Olafur Eliasson,
Dominique Gonzalez- Foerster, Carsten Höller, Alex Israel,
Yayoi Kusama, Ernesto Neto en Oscar Tuazon.

4.4. Vormgeving
Conservatoren: ir. A. van Kesteren, drs. A. Gaba-van Dongen
en dr. M. Simon Thomas
De collectie vormgeving valt in te delen in ca. 21.000 werken
keramiek, 6.500 stuks glas, 1.500 werken van edele metalen
(zilver), 8.000 werken van onedele metalen, 700 meubelen,
ca. 50 tapijten, ca. 2.000 stuks kant en 190 waaiers,
60 emaille plaquettes en circa 9.000 diversen.

In de jaren ’80 en ‘90 werden onder W. Crouwel en C. Dercon
sterke ensembles van onder anderen Matthew Barney,
Robert Gober, Amerikaanse neo-conceptuele kunstenaars
(Christopher Williams, Christopher Wool, Mike Kelley en
Cady Noland), Bas Jan Ader, Daan van Golden en Atelier Van
Lieshout verworven, evenals werk van On Kawara, Donald
Judd en Günther Förg. Met terugwerkende kracht is ook werk
van James Lee Byars aan de collectie toegevoegd, bestaande
uit een bruikleen van Stichting de Appel, diverse schenkingen
en de recente verwerving van de voormalige collectie Bex.

De collectie toegepaste kunst en vormgeving van het
museum heeft inmiddels zowel nationaal als internationaal
een unieke positie. Nergens in Nederland is zo’n breed scala
aan voorwerpen van de middeleeuwen tot heden zo mooi
en doorlopend gedocumenteerd als in Rotterdam. Dit heeft
ons in 2012 doen besluiten om de collectie vormgeving als
een geheel te presenteren. Sier- en gebruiksgoed worden
niet langer tegenover elkaar gezet en evenmin wordt door
ons nog langer een principieel onderscheid gemaakt tussen
ambachtelijk en industrieel vervaardigde producten.

Eigentijdse kunst
Museum Boijmans Van Beuningen probeert talent vroeg
te herkennen en ondersteunen, evenals te introduceren
aan het Nederlandse publiek. Het kocht vroeg werk aan
van kunstenaars als Anselm Kiefer, Richard Prince, Cindy
Sherman, Kenneth Noland, Christopher Wool en meer recent
Joep van Lieshout, Marieta Chirulescu, Lydia Gifford, Shirana
Shahbazi, Superflex, Charles Avery, Thomas Rentmeister,
John Bock, Olaf Nicolai, Urs Fisher, Alexandra Bircken,
Cyprien Gaillard en Irina Birger. Al meer dan vijftig jaar volgt
het museum internationale ontwikkelingen nauwgezet, een
die lijn ook onder Ex wordt voortgezet. Hierbij is de aandacht
niet alleen gericht op vroeg talent, maar ook op internationale
mid-career kunstenaars zoals Ugo Rondinone en Tal R die het
museum in Nederland introduceert.

Vormgeving 1100-1800
De omvangrijke collectie vormgeving bestaat voor de
helft uit de van oudsher in particuliere en openbare
collecties opgenomen luxueuze handmatig vervaardigde
siervoorwerpen. Deze bestaan uit pre-industriële
bodemvondsten (keramiek, glas, onedel metaal, hout en
been) uit de vroege middeleeuwen tot circa 1800, Spaanse,
Italiaanse en Nederlandse majolica uit circa 1400-1600 (circa
630 objecten), Nederlandse keramiek van de zestiende tot en
met de achttiende eeuw, Nederlands zilver uit de zeventiende
en achttiende eeuw (circa 240 objecten) en eveneens
zeventiende- en achttiende-eeuwse Nederlandse gegraveerde
glazen. Het accent van de verzameling lag aanvankelijk op
siervoorwerpen vervaardigd en/of gebruikt in de Nederlanden,
West-Europa, China en Japan (porselein).
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Tegelijkertijd werd door verzameld op het terrein van de
ambachtelijke toegepaste kunst na 1950. Schenkingen
van onder meer Koster & Quist, Den Blaauwen, Willemse,
Verberne en Kalhorn/Timmermans zorgden ervoor dat
wij op dit gebied een goed beeld van de internationale
ontwikkelingen kunnen geven. De collectie naoorlogse
studio keramiek en het studio glas is belangrijk. Uit de eerste
categorie heeft het museum een internationaal befaamde
collectie van Lucie Rie en Hans Coper terwijl wij daarnaast
een zeer representatieve verzameling studiokeramiek uit
Nederland (Jan van der Vaart), Denemarken en Duitsland
hebben. Onze verzameling Leerdamglas – unica en
industrieel – is bijzonder omvangrijk.

Daarnaast beheert het museum een grote groep alledaagse
gebruiksvoorwerpen, voor een deel bodemvondsten van
keramiek, glas, onedel metaal, hout en been uit de vroege
middeleeuwen tot circa 1800. In het verleden zijn echter uit
deze periode nooit voorbeelden van textielkunst en evenmin
van meubels systematisch verzameld. Desalniettemin bezit
het museum een uitzonderlijke collectie sierkabinetten,
die representatief zijn voor de wijze waarop men deze
luxeproducten in het verleden decoreerde.
De meer alledaagse gebruiksvoorwerpen waren als
aandachtsgebied bij verzamelaars en musea voor de
Tweede Wereldoorlog nog beperkt. Door de verwerving van
enkele particuliere collecties, zoals die van Verster, Frederiks
en vooral de grote archeologische Collectie Van Beuningende Vriese met circa 10.000 alledaagse gebruiksvoorwerpen
kwam hier verandering in. Vanaf de jaren tachtig van de
twintigste eeuw werden bovendien afbeeldingen van deze
gebruiksvoorwerpen op schilderijen en prenten systematisch
gedocumenteerd. Op basis van deze documentatie heeft het
museum een collectiewebsite (2011) ontwikkeld, genaamd
ALMA (Afbeelding Linkt Met Artefact): alma.boijmans.nl.
Deze is in iets gewijzigde vorm opgenomen in de hernieuwde
collectie.boijmans.nl

Museum Boijmans Van Beuningen heeft zich nooit serieus
toegelegd op het systematisch verzamelen van meubelkunst
uit de jaren voor 1800. In de industriële vormgeving hebben
wij juist wel een accent gelegd op meubels. De collectie
bevat enkele internationale hoogtepunten van onder
anderen Thonet, Carlo Bugatti, Fornasetti en Gio Ponti,
evenals een representatieve staalbuismeubelcollectie met
voorbeelden van Marcel Breuer, Gispen en vele anderen.
Vermeldenswaard is de bescheiden, maar unieke collectie
kindermeubelen die het museum bezit met exemplaren van
Gerrit Rietveld en Piet Zwart.

De collectie geeft een afwisselend beeld van de ontwikkeling
van het alledaagse gebruiksvoorwerp naar siergoed en
kunstproducten, maar is door de vele schenkingen van
particuliere verzamelaars niet structureel opgezet als een
traditionele kunstnijverheidscollectie met vaststaande
ordeningsprincipes.

Vormgeving 1980-heden
De collectie moderne en hedendaagse vormgeving bevat
voorbeelden van design uit de periode 1980-heden (circa
3.000 objecten). Zoals hierboven vermeld werd met deze
collectie begonnen omstreeks 1980. In eerste instantie
werd hierbij de canon van de traditionele (internationale)
geschiedenis van de industriële vormgeving als leidraad
genomen, met een zeker accent op kantoorartikelen en
producten uit de vrije tijd. In de jaren negentig werden
eveneens de meer conceptuele en soms autonome
voorbeelden van hedendaagse vormgeving verworven,
met ontwerpen van Droog design, maar ook met de eerste
verwervingen op het terrein van de mode.

Vormgeving 1800-1980
De negentiende eeuw vormt een overgangsperiode
tussen de traditionele kunstnijverheidscollectie, de (preindustriële) gebruiksproducten verzameling en de sinds
ca. 1980 opgestarte collectie industriële vormgeving of
design. Er bevinden zich enkele negentiende-eeuwse
pronkstukken onder, zoals zilveren pronkstukken en een
vroeg schoorsteenstuk van Emile Gallé, die voor de nationale
en internationale kunstnijverheidstentoonstellingen gemaakt
zijn. Tevens zijn er goede voorbeelden uit de vroege Engelse
hervormingsbeweging met stukken van Dresser.
De collectie Nederlandse Nieuwe Kunst en internationale
Art Nouveau is aanzienlijk, vooral op het terrein van keramiek
(zoals Nederlands sierplateel en kunstaardewerk van Chris
Lanooy en Bert Nienhuis) en in iets mindere mate glas. In
deze producten is een ontwikkeling te zien van ambacht naar
industrie; dit vormt een van de aandachtspunten voor de
conservatoren. Recentelijk (2017) werd deze deelcollectie – in
afstemming met het Nederlands Zilvermuseum, het Drents
Museum en het Gemeentemuseum Den Haag – uitgebreid
met een omvangrijke aankoop uit de kwalitatief hoogstaande
laat negentiende- / vroeg twintigste-eeuwse zilvercollectieKrekel, met topstukken van onder meer Christopher Dresser,
Wilhelm Wagenfeld, Henry van de Velde en Josef Hoffmann.

Een bijzondere deelcollectie binnen de Collectie Nederland
is de verzameling prototypen en werktekeningen, zoals
het prototype van de Futuro (1968) van Matti Suuronen en
het in 2016 verworven proefexemplaar van een badkuip
van Makkink en Bey. Een ander zwaartepunt vormen
beeldbepalende iconen die een sterk verband leggen tussen
de collecties vormgeving en beeldende kunst; zoals de
Mae West Lips Sofa van Salvador Dalí (al dateert deze
uit 1938) en het kabinet van Gio Ponti en Piero Fornasetti.
Daarnaast heeft het museum een grote collectie twintigsteeeuwse verlichtingsarmaturen.
Het museum heeft sterke ensembles van ontwerpers als
Hella Jongerius, Bertjan Pot, Ted Noten en Wieki Somers
en volgt bewust jong talent in zijn tentoonstellings- en
aankoopbeleid, resulterend in recente verwervingen van
onder andere werk van Jeroen Wand.
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5. Verzamelbeleid

4.5 Voorheen de stadscollectie
Conservatoren: voorheen N. Mertens (beeldende kunst),
momenteel niet ingevuld, en ir. A. van Kesteren (design)

De Branding en arbeidersfotografie van Wally Elenbaas,
gevestigde kunstenaars als Co Westerik en Daan van Golden,
tot en met hedendaagse kunstenaars als Karin Arink,
Jeroen Eisinga, Diederik Klomberg, Erik van Lieshout,
Joep van Lieshout en AVL, Willem Oorebeek, Bik Van der
Pol, Jan van de Pavert, Maria Roosen, evenals meer recent
Lara Almarcegui, Han Hoogerbrugge, Charlotte Schleiffert,
Koen Taselaar, Wouter Venema en Anne Wenzel. De collectie
bevat sterke ensembles van Ben Zegers en Otto Egberts,
Ronald Cornelissen, Koen Taselaar en Paul van der Eerden.
In de laatste jaren is er ook bewust design aangekocht van
in Rotterdam wonende of werkzame ontwerpers waaronder
Wieki Somers, Bertjan Pot, en naar aanleiding van het
succesvolle Project Rotterdam, werk van Jeroen Wand,
Emma van der Put, Sabine Marcelis, Studio Minale-Maeda
en Antje Peters.

Sinds 1987, toen de eerste stadsconservator werd aangesteld
(een primeur in Nederland), heeft Museum Boijmans Van
Beuningen veel aandacht kunnen besteden aan beeldend
kunstenaars en vormgevers in Rotterdam. De extra middelen
die hier nog aanwezig waren zijn inmiddels opgedroogd,
de sterke band met het Rotterdamse veld, blijkend uit de
vele exposities en tijdelijke installaties in de zalen van het
museum, is gebleven.
Een werk wordt tot de stadscollectie gerekend als het op
initiatief van de stadsconservator is verworven. De collectie
omvat werken vanaf de vroege twintigste eeuw tot heden
waaronder werk van de Rotterdamse kunstenaarsfederatie

Museum Boijmans van Beuningen heeft een unieke,
veelzijdige verzameling, enerzijds bijeengebracht door
particulieren, die hun eigen smaak en voorkeur, dan wel
opvattingen over verzamelen inbrachten en anderzijds
door de voorkeuren en inzichten van zijn directeuren en
conservatoren. De nadruk binnen de verzameling oude
schilder- en beeldhouwkunst, evenals de prent- en tekenkunst
ligt op Europese kunst, veelal van mannelijke kunstenaars.
In de moderne en zeker in de hedendaagse kunst en
vormgeving is de representatie van vrouwelijke kunstenaars
en ontwerpers en kunstenaars en vormgevers uit nietEuropese en niet-westerse landen een stuk sterker. In zijn
verzamelbeleid streeft het museum ernaar een breder en
gevarieerder beeld van de kunstgeschiedenis te creëren.

5.1 Algemene uitgangspunten
Kwaliteit
Door de grote veelzijdigheid van de collectie hanteert het
museum naast algemene uitgangspunten ook een aantal
richtlijnen per verzamelgebied. Het belangrijkste algemene
criterium is dat het verzamelbeleid van Museum Boijmans
Van Beuningen erop is gericht om de reeds opgebouwde
collecties kwalitatief te versterken, en indien mogelijk de
verschillende verzamelgebieden onderling met elkaar
te verbinden. Daarbij worden nieuwe aanwinsten altijd
beoordeeld en gewogen in relatie tot de bestaande collectie,
evenals de Collectie Rotterdam en de Collectie Nederland.
Bij nieuwe aanwinsten wordt in principe altijd gekeken of
deze voldoende zaalkwaliteit hebben. Indien inhoudelijk
relevant, werkt het museum samen met andere instellingen
om nieuwe aanwinsten te realiseren, zoals afgelopen jaar
de aankoop van de Der Blaue Reiter Almanak (1912) samen
met Gemeentemuseum Den Haag, het Stedelijk Museum
Amsterdam en het RKD. In het najaar van 2017 zal het
museum hier een kleine presentatie aan wijden. Lacunes in
de eigen collectie die voldoende worden gecompenseerd door
zwaartepunten in andere Nederlandse collecties worden niet
met prioriteit aangevuld.

Ted Noten, Chastity Belt, 2010-2012, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
Studio Makkink & Bey, Bath tub, 2007-2016,
Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

Lucie Rie, Smalle hoge fles, circa 1960,
Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

Tentoonstellingsbeleid
Een ander algemeen uitgangspunt is dat het museum werken
verwerft die gerelateerd zijn aan het tentoonstellingsbeleid.
Bij tentoonstellingen van hedendaagse kunstenaars probeert
het museum met regelmaat een werk voor de collectie te
verwerven, waarbij opnieuw de kwaliteit van het kunstwerk
en verbintenis met de bestaande collectie voorop staat,
maar ook het doel om nieuwe buitenlandse kunstenaars te
introduceren in de Collectie Nederland. Dit was afgelopen jaar
het geval met Ugo Rondinone, waarvan Museum Boijmans
Van Beuningen na afloop zowel de installatie Breathe, Walk,
Die (2014) kocht, als dat de kunstenaar twee werken aan het
museum heeft geschonken; een regenboogschilderij en het
glas-in-loodwerk Pink yellow blue clock (2016).
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Olaf Nicolai of Laat je haar neer van Piplotti Rist. Met Rist
is het museum momenteel in gesprek over een opdracht
voor een buitenkunstwerk dat weerspiegeld zal worden in de
glazen wanden van het Depot. Voor het Depot is daarnaast
een opdracht gegeven aan John Körmeling, die
het entreegebied zal vormgeven.

De link met tentoonstellingen geldt ook voor oude(re) kunst.
De zeer recente verwerving van een maanlandschap uit
1823 van de Noorse kunstenaar Johan Christian Dahl is
bijvoorbeeld ingegeven voor een geplande tentoonstelling
over Caspar David Friedrich, maar tevens gerelateerd aan een
nieuw verzamelgebied waar het museum de afgelopen jaren
aandacht aan heeft besteed, namelijk Scandinavische kunst
van de negentiende eeuw met werk van Vilhelm Hammershøi,
Peter Vilhelm Ilsted en Peder Balke. Overigens werd ook
de tekening toegeschreven aan Jan van Eyck in relatie tot
De weg naar Van Eyck aangekocht evenals een anoniem
drieluikje dat de balseming van Christus voorstelt en rond
1420 in de omgeving van Brugge is geschilderd.

In 2016 verwierf het museum een werk dat in opdracht
was gemaakt over de stad Rotterdam, geïnspireerd op de
tentoonstelling Fra Bartolommeo. De goddelijke renaissance.
De jonge Rotterdamse kunstenaar Iwan Smit had gedurende
de tentoonstelling een atelier op zaal waar het publiek mee
kon kijken en ideeën aan kon leveren. Smit maakte daarnaast
voor de presentatie Alles aan kant, een project gerelateerd
aan de herijking, enkele wandtekeningen.

Internationaal
Museum Boijmans Van Beuningen heeft een sterke positie als
het gaat om het kunnen tonen van Nederlandse kunst in een
internationale context. Bij nieuwe verwervingen zal dan ook
vaak worden geprobeerd om juist dat aspect van de collectie
te versterken. In de laatste jaren verwierf het museum tot dan
toe niet in Nederlandse collecties aanwezige kunstenaars
als Alexandra Bircken, Charles Avery, Olafur Eliasson, Olaf
Nicolai, Paul Noble, David Claerbout, Ryan Gander, Cyprien
Gaillard, Jim Shaw, Adreas Slominsky, Joachim Koester,
Thomas Rentmeister, Ugo Rondinone en Melanie Smith.
Jong talent
In het verzamelen van hedendaagse kunst, vormgeving
en design kiest het museum vaak voor jong talent, zoals
recentelijk met aankopen van werk van vormgever Jeroen
Wand en kunstenaar Iwan Smit. De achterliggende
doelstellingen hierbij zijn het stimuleren van creativiteit, een
relatie opbouwen met het werkveld en bovendien zijn jonge
kunstenaars van nu, de ‘klassiekers’ van de toekomst.
Beleidslijnen
Tijdens de succesvolle tentoonstelling Gek van surrealisme
(2017) wist het museum een schilderij van Victor Brauner te
verwerven en een aantal objecten op een veiling van werk
uit de voormalige collectie van mecenas Edward James,
waaronder een werk van James zelf. In relatie hiertoe verwerft
het museum naar verwachting in 2017 een serie foto’s die
Vincent Mentzel maakte van James’ surrealistische tuin
Las Pozas, in het Mexicaanse dorpje Xilitla. Surrealisme is
een van de drie lijnen die niet alleen in de komende tien jaar
in het aankoopbeleid, maar ook in het publicatie-, onderzoeksen tentoonstellingsbeleid van het museum een belangrijke rol
spelen. Daarnaast zijn de beleidslijnen ‘Design’ en ‘Vroege
Nederlandse meesters in internationaal perspectief’ volop
in ontwikkeling.
Opdrachten
Het museum geeft regelmatig opdrachten aan hedendaagse
kunstenaars en vormgevers. Een van de aandachtspunten
daarbij zijn kunstwerken die een bijzondere relatie aangaan
met de museumarchitectuur, zoals het Merry Go Round
Coat Reck van Wieki Somers, de voetbalkooi van

Jeroen Wand, Phases, 2013,
Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

Iwan Smit, De mystieke geboorte van Rotterdam, 2017, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
16

17

5.2 Uitgangspunten per
verzamelgebied

ontbreekt. In de afgelopen jaren zijn er diverse belangrijke
tekeningen toegevoegd aan de collectie vroeg-Nederlandse
meesters, waaronder een tekening van Bloemaert en de
spectaculaire aanwinst van de Kruisiging uit de nabije
omgeving van Jan van Eyck (beide 2014), maar het lukt niet
ieder jaar om een dergelijke aanwinst te realiseren.

Prentkunst
In de verzameling prentkunst probeert het museum, net als
in de andere deelgebieden, de huidige zwaartepunten te
versterken maar verkent het ook nieuwe terreinen, zoals de
Deense school van de negentiende en vroege twintigste eeuw
die nog nauwelijks in Nederlandse musea vertegenwoordigd
is (Eckersberg, Lundbye, Ilsted). De reeds aanwezige scholen
worden waar mogelijk verrijkt met afzonderlijke bladen van
hoge kwaliteit en zeldzaamheid, waardoor de bestaande
collectie naar een nog hoger niveau wordt gebracht. Dit
laatste geldt bijvoorbeeld voor de Duitse prentkunst van
de zestiende eeuw, waar na de terugkeer van de Duitse
tekeningen uit de voormalige collectie Koenigs uit Kiev in 2004
een nieuwe focus op is gekomen. De verwerving in 2010 van
twee reeksen ingekleurde houtsneden met landsknechten en
Turken – mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds
en de Vereniging Rembrandt – betekende een hoogtepunt in
dit streven.

Het museum probeert de collectie Italiaanse tekeningen
te versterken met kunstenaars die niet of kwalitatief
onvoldoende vertegenwoordigd zijn in de collectie zoals
Niccolo dell’Abbate, Fabrizio Boschi, Luca Cambiaso, Giulio
Campagnola, Girolamo da Carpi, Gherardo Cibo, Paolo
Farinati, Ciro Ferri, Ubaldo Gandolfi, Luca Giordano, Jacopo
Ligozzi, G.A. Pellegrini, Sebastiano Ricci, Marco Ricci,
Francesco Salviati, Volterrano, Taddeo Zuccaro, Federico
Zuccaro en Jacopo Zucchi. In 2016 wist het museum een
vijftiende- en zestiende-eeuws tekeningenboekje te verwerven
van twee anonieme Italiaanse kunstenaars uit de voormalige
collectie Koenigs.
Naast oude meesters richt het museum zich heel specifiek
op de hedendaagse tekenkunst en kocht het recentelijk werk
van Martin Assig, Paul van der Eerden, Ronald Cornelissen,
Oscar de las Flores, Krijn de Koning, Paul Noble, Mai van
Oers, Lilly van der Stokker en Koen Taselaar. In 2017 ontving
het museum een zeer genereuze schenking hedendaagse
tekenkunst uit de privéverzameling van kunstenaar Paul
van der Eerden met werken van onder anderen Ronald
Cornelissen, Sebastian Gögel, Henri Jacobs en Elmar
Trenkwalder.

De verwerving van deze twee reeksen was tevens een
voorbeeld van de aandacht voor de oorspronkelijke
verschijningsvorm, de functie en de verzamelgeschiedenis
van de prentkunst, waarmee in het laatste decennium nieuwe
impulsen aan de verzameling werden gegeven. Met de hand
ingekleurde grafiek was lange tijd taboe in prentenkabinetten,
waar het purisme van de zwarte lijn heerste, maar ondervindt
momenteel hernieuwde waardering, zowel om esthetische
als om historische redenen. Vanuit dit streven verwerft het
museum bij voorkeur ook zaken als verzamelaarsalbums, in
het verleden doorgaans ontmanteld, en op kistjes of andere
dragers geplakte prenten. Ook specifieke gebruiksgrafiek,
zoals de collectie van circa driehonderd negentiende-eeuwse
souvenirrozen die het museum in 2015 ten geschenke kreeg,
past binnen dit kader.

2 anonieme Italiaanse kunstenaars, Tekeningenboek, 1400-1550, Bruikleen Stichting Museum Boijmans Van Beuningen
(voormalige collectie Koenigs), Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

Oude schilder- en beeldhouwkunst
Sinds de aankoop van de collectie Van Beuningen is er
slechts sporadisch oude kunst aangekocht. Als topstukken
op de markt komen liggen die vaak buiten de mogelijkheden
van het museum. Voor oude kunst geldt desalniettemin het
criterium dat het museum probeert om dat wat sterk is nog
sterker te maken. Een wens blijft om de voor Nederland
unieke collectie vijftiende- en zestiende-eeuwse kunst, met
nog enkele andere schilderijen te verbeteren. Soms kan met
één meesterwerk een deelcollectie op een hoger niveau
worden gebracht. Om de veelzijdigheid en internationale
oriëntatie van de collectie te benadrukken kan het beste
uitgebreid worden met werken uit de Franse, Italiaanse, Duitse
en Spaanse schilderscholen uit de zestiende en zeventiende
eeuw. Een belangrijk schilderij van Fra Bartolommeo zou
een prachtige aanvulling vormen op de tekeningencollectie
en een groot historiestuk van Rubens zou de collectie
olieverfschetsen in perspectief kunnen plaatsen. Dit geldt
ook voor de (landschap)schilders uit Duitsland, Denemarken
en andere Noord-Europese landen uit het einde van de
achttiende en het begin van de negentiende eeuw, zoals
Caspar David Friedrich en Christian Købke. Aanwinsten, zoals
recentelijk een werk van Dahl, versterken de collectie vroeg
negentiende-eeuwse schilderkunst aanzienlijk.

Bij de uitbreiding van de verzameling prentkunst is ook
het versterken van de banden tussen de verschillende
verzameldisciplines binnen het museum een aandachtspunt.
Een zeer recent voorbeeld is de verwerving van een extreem
zeldzame prent van Giuseppe Arcimboldo met een geheel uit
keukengerei samengestelde mannenkop. De voorstelling sluit
aan bij de fantastische beeldwereld van Bosch en Bruegel
en vormt tevens een schakel naar het surrealisme, met name
naar het werk van Dalí wiens schilderij Le grand paranoiaque
in de museumcollectie als een moderne uitwerking geldt van
het door Arcimboldo bedachte ‘compositieportret’.
Tekenkunst
Wat betreft de oude tekenkunst richt het museum zich op
voorstudies voor schilderijen en ontwerptekeningen voor
prenten en, indien binnen het bereik van het museum, op
voltooide autonome werken met een hoge presentatiewaarde.
Een van de wensen is een gouache van de zestiende-eeuwse
kunstenaar Hans Bol, die in de kern van Bol-tekeningen nog

In het verlengde hiervan komen ook olieverfschetsen van
andere internationale kunstenaars uit de achttiende of vroege
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Mai van Oers, At the Back of Beyond, Love (nummer 4), 2016, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
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negentiende eeuw voor verwerving in aanmerking, omdat
daarmee op een betaalbaar niveau nieuwe accenten gezet
kunnen worden. Bovendien zijn op het gebied van schetsen in
olieverf al aanzetten in de collectie aanwezig (o.a. schetsen
van Rubens en Van Dijck).

Naoorlogse kunst
Het museum heeft in het verleden werken gekocht van
individuen met een sterke worteling in een specifieke periode,
van belang in de eigen tijd, en aldus eilanden gevormd van
aankopen van steeds een kunstenaar, zoals Ader, Van
Golden, Sherman, Nauman, Broodthaers. In navolging
daarvan zouden aanvullende aanwinsten van het werk van
bijv. Paul Noble, Thomas Rentmeister, Jim Shaw, Klaas
Kloosterboer, Reinier Lucassen, en Carlos Amorales een
versterking betekenen voor de collectie. De surrealistische
kern zou ook in de naoorlogse periode kunnen worden
versterkt door aankopen van Magritte, Picabia, Elieen Agar
of Leonora Carrington.

In algemene zin geniet de verwerving van een relatief duur
maar beeldbepalend stuk van zaalkwaliteit de voorkeur boven
het aankopen van verscheidene kleinere werken, zeker gezien
de hoge kwaliteit van een aantal werken in het depot. In
relatie tot de Collectie Nederland zal het museum eerder een
buitenlands schilderij of een Nederlands werk uit de vijftiende
of zestiende eeuw willen verwerven dan een werk uit de
Hollandse Gouden Eeuw.

Nu het museum een sterke collectie van James Lee Byars in
huis heeft, zou een ruimtelijk werk een belangrijke aanvulling
vormen. Een iconisch werk als dat van Lee Bontecou, Untitled
(1960), kan door middel van enkele van haar tekeningen uit
de jaren ’60 en ’70 in een breder perspectief worden geplaatst.
Een aanvullend werk van Andy Warhol of Roy Lichtenstein
blijft een wens op het gebied van pop art. Van Louise
Bourgeois zou het museum graag een van haar meer surreële
werken verwerven. En de Francis Bacon in de collectie zou
met een enkel werk van Bacon of een van zijn tijdgenoten,
zoals Graham Sutherland of Ben Nicholson, significant
kunnen worden versterkt.

Wat betreft de oude beeldhouwkunst richt de wens
voor uitbreiding zich op bronssculpturen met enkele
toonaangevende Italiaanse of Hollandse stukken uit de
zestiende en zeventiende eeuw. Indien mogelijk wil het
museum de groep middeleeuwse hout- en steensculpturen
met een enkel topstuk verrijken.
Klassiek-moderne kunst
Net als bij de andere disciplines, wil Museum Boijmans Van
Beuningen bij de klassiek-moderne kunst bestaande kernen
versterken, waaronder impressionisme, expressionisme,
surrealisme, (magisch) realisme, pop art, Nouveau Realisme,
Zero, op art, bij voorkeur met beeldbepalende iconen,
zoals Le miroir vivant van Magritte in 2016. Het blijft een
wens om (extra) werken van Max Ernst, Joan Miró, Francis
Picabia, Elsa Schiaparelli en Joseph Cornell (bij voorkeur
een vroeg object) aan te kopen. Ook een vroege sculptuur
van Alberto Giacometti zou een welkome aanvulling op de
museumcollectie vormen. Om de surrealistische beweging
beter in kaart te kunnen brengen zal ook actief worden
gekeken naar kunstwerken die het midden houden tussen
beeldende kunst en literatuur. Denk in dit geval bijvoorbeeld
aan vroege en zeldzame poèmes-objets van André Breton.
Een representatief werk van Picasso’s ‘surrealistische’
periode is eveneens een wens.

Museum Boijmans Van Beuningen is het enige museum in
Nederland dat werk heeft van The Picture Generation:
Sherrie Levine, Louise Lawler en Richard Prince. In het
verlengde hiervan willen we graag een videowerk verwerven
van Jack Goldstein of Laurie Simmons.
Kwalitatief hoogstaande werken van kunstenaars die nog niet
in de collectie vertegenwoordigd zijn, maar een interessante
aanvulling zouden betekenen zijn onder meer Alfred Jensen
en Philip Guston. Ook kunstenaars waar het museum reeds
mee heeft gewerkt, maar nog geen werk van in de collectie
heeft, zoals Chris Martin (in de Onderzeebootloods), zijn
een wens voor de collectie naoorlogse kunst. Het werk van
Mark Manders heeft het museum aan zich voorbij laten
gaan, maar is gezien zijn bijzondere diepgang en wijze van
presenteren, tegelijk eigenlijk niet meer te negeren. Andere
toonaangevende naoorlogse kunstenaars die in hun werk
grensoverschrijdend zijn, zoals Richard Artschwager en
Tetsumo Kudo, behoren ook tot de wensen.

Hoewel geometrisch abstracte kunst geen kerncollectie is
bij Museum Boijmans Van Beuningen, zoals dat bij andere
musea binnen de Collectie Nederland het geval is, zou een
aanwinst van lyrisch werk van kunstenaars als Georges
Vantongerloo, César Domela en Friedrich VordembergeGildewart een belangrijke aanvulling kunnen vormen op
de werken van onder anderen Kandinsky en Mondriaan
in de museumcollectie. Niet alleen vormen ze een mooie
tegenstelling van de ‘abstracte tendensen’ binnen het
surrealisme zoals bij Ouborg en Tanguy, maar ze passen
ook goed in de collectie van een stad die een belangrijke rol
heeft gespeeld op het gebied van het Nieuwe Bouwen (met
architecten als Lotte Stam-Beese en S. Van Ravesteyn) en de
nieuwe typografie. Het is niet te voorspellen óf en wanneer de
gelegenheid zich voordoet om klassiek-moderne werken te
verwerven, waardoor op dergelijke aanbiedingen nauwelijks
kan worden geanticipeerd.

Massimo Bartolini, Mike Nelson, Ann Veronica Janssens,
Christoph Büchel, Germaine Kruip en Carsten Höller aan
te kopen. Het museum heeft een werk van Ernesto Neto
in de collectie, maar zou hier graag een installatie aan
toevoegen, bij voorkeur in samenhang met een aantal andere
getalenteerde Braziliaanse kunstenaars als Mireilles en
Rivane Neuenschander. Een installatie van James Turrell of
Haegue Yang zouden, evenals een grote ruimtelijke installatie
van de Braziliaanse kunstenaar Helio Oiticica een significante
versterking op dit gebied kunnen betekenen.

Bovendien wil het museum de lijn voortzetten van het
verzamelen van zowel pop art als conceptuele kunst uit de
Verenigde Staten, zowel uit de jaren ’60 en ’70 als de late
’80 en ’90 met werk van onder anderen Cady Noland en
Christopher Wool) en ‘derde generatie’ kunstenaars als Nate
Lowman, Alex Israel, Will Boone en Tony Smith. In dit verband
is een ‘herhaling’ van een werk van Oldenburg of Duchamp
van Elaine Sturtvant eveneens een wens.
Vormgeving 1100-1800
Bij de verzameling pre-industriële gebruiksvoorwerpen wordt
niet uitsluitend vastgehouden aan een chronologische lijn,
maar ligt de aandacht steeds meer op de dynamiek van
handel, reizen en migratie. Immers, niet alleen de wereld
van nu is een global village. Historische voorwerpen met een
meervoudige geschiedenis, global things, kunnen inzicht
geven in de wereldcultuur door de eeuwen heen, waarbij
de geschiedenis van de keramiek in onze op dit gebied
brede collectie als het meest sprekende voorbeeld kan
gelden. Enkele stukken Sèvres-porselein zijn daarbinnen
overigens nog steeds een grote wens. Daarnaast streeft
het museum naar uitbreiding van de collectie miniatuur
gebruiksvoorwerpen in tin, zilver, keramiek en glas, omdat
hiermee de geschiedenis van de vormgeving in een notendop
kan worden gepresenteerd.

Het cluster mediakunst, met als aandachtspunt kunstenaars
die op een vernieuwende, kritische of zelf-reflexieve manier
omgaan met nieuwe media, wordt waar mogelijk in de
diepte uitgebreid met aankopen van werk van kunstenaars
als Yael Bartana, David Claerbout, Yang Fudong, Rivane
Neuschwander, Shirin Neshat, Erkka Nissinen, Melvin Moti,
Wolfgang Tillmans, Anri Sala, Melanie Smith of Salla Tykkä.
Op deze manier ontstaan internationaal toonaangevende
ensembles. Daarnaast zou een werk van bijvoorbeeld Melik
Ohanian deze werken in een bredere context plaatsen. In
meer historische zin wil het museum de ontbrekende films van
Serra proberen te verwerven. Binnen Nederland behoort werk
van Han Hoogerbrugge, Gabriel Lester, Anne Wenzel of Geert
Mul tot de mogelijkheden.
Het museum wil de lijn fotografische werken (onder meer
Williams, Prina en Wall) voortzetten met aankopen van
bijvoorbeeld Gregory Crewdson, Philip Lorca-diCorcia,
Thomas Demand en Frank van der Salm, die in hun werk het
raakvlak tussen realiteit en fictie opzoeken.

Vormgeving 1800-1980
De collectie dient aangevuld te worden met voorbeelden van
meer alledaagse negentiende-eeuwse industriële producten
bijvoorbeeld een representatief vroeg-Engels Wedgewood
servies. Negentiende-eeuwse tentoonstellings-pronkstukken
zijn eveneens welkom, zoals een glazen pronkstuk van
Regout.

Olafur Eliasson, Notion Motion, 2005,
Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

Eigentijdse kunst
Op het gebied van de eigentijdse kunst heeft het museum
altijd verzameld vanuit het adagium ‘liever een paar goede
werken van een belangrijke kunstenaar dan van elke
belangrijke kunstenaar een’. Het museum wil, binnen het
zwaartepunt hedendaagse (installatie)-kunst / kunst die een
interactie aangaat met haar beschouwer, graag zijn collectie
met werken van Richard Serra, Bruce Nauman, Joseph
Beuys, Walter De Maria, en meer recent Erik van Lieshout,
Olafur Eliasson’s Notion / Motion en Yayoi Kusama’s Infinity
Room verder verdiepen door werken van bijvoorbeeld Gregor
Schneider, Teresa Margolles, Dominique Gonzalez-Foerster,
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Om de verzameling twintigste-eeuwse industrieel
geproduceerde meubelen in perspectief te kunnen plaatsen is
een uitbreiding naar het verleden toe wenselijk; zoals enkele
stukken in de empire- en latere negentiende-eeuwse stijlen.
Omdat de Nederlandse meubelkunst rond 1900 al in andere
Nederlandse musea goed is vertegenwoordigd, ligt hier voor
het museum geen prioriteit, al zou een enkel representatief
stuk van bijvoorbeeld H.P. Berlage of Michel de Klerk een
interessante aanvulling zijn.

zoals het werk van Elsa Schiaparelli, Memphis, de kleding
van Walter van Beirendonck, Rei Kawakubo, Pyuupiru en
Alet Pilon.
Voorheen de stadscollectie
Onder de noemer ‘stadscollectie’ verzamelt Museum
Boijmans Van Beuningen kunst en design van in Rotterdam
wonende en/of werkende kunstenaars en ontwerpers. Een
belangrijk criterium is dat zij zich kunnen meten met de rest
van de museumcollectie. Er wordt voornamelijk op kwaliteit
gekozen. De laatste jaren heeft het museum kunstwerken
en objecten van evenveel Rotterdamse vormgevers en
beeldend kunstenaars verzameld en getoond, onder meer
tijdens het Project Rotterdam (2016). Naar aanleiding van dit
tentoonstellingsproject verwierf het museum de film WTC van
Emma van der Put, Dawn Lamp van Sabine Marcelis, twee
vazen van Jeroen Wand, een kast Wrong Colour Furniture
System van Studio Minale-Maeda en zeven fotowerken van
Antje Peters.

Bij verwervingen op het gebied van de ‘klassiek-moderne’
toegepaste kunst, richt het museum zich allereerst op
exemplarische voorbeelden van buitenlandse ontwerpers.
Op het gebied van de internationale hoogtepunten
in vormgeving rond 1900 zijn er nog te weinig goede
voorbeelden uit Oostenrijk, Duitsland en België aanwezig.
Deze omissie betreft niet alleen Museum Boijmans Van
Beuningen, maar de Collectie Nederland in het algemeen.
Gezien de internationale oriëntatie van de collecties op andere
gebieden, wordt op vergelijkbare wijze bij de toegepaste
kunst gestreefd naar het verwerven van unieke objecten van
internationale ontwerpers die als ‘icoon’ kunnen fungeren
binnen de opstelling. Met het oog op de tentoonstelling
Bauhaus Nederland in 2019, waarin de wederzijdse invloeden
tussen de beroemde Duitse ontwerpopleiding en ons land in
kaart wordt gebracht, zijn wij gespitst op een vroeg houten
meubel van Breuer, lampen van het Bauhaus en een stuk
Bauhauskeramiek. Daarnaast kunnen ook producten van
bijvoorbeeld Richard Riemerschmidt, Dagobert Pêche,
Charles Rennie Macintosh of Carlo Molino de collectie nog
verder substantieel versterken.

5.3 Selecteren en afstoten
Naast het verrijken van de verzameling door aankopen,
kunnen collecties ook worden versterkt door reductie. Sinds
2014 heeft het museum het ontzamelen als een doorlopende
praktijk in zijn beleid geïmplementeerd. Hierbij werkt het
museum volgens de Ethische Code voor Musea en hanteert
het de uitgangspunten van de LAMO, de landelijke leidraad
voor het afstoten van museale objecten, zoals geformuleerd
door het ICN in 2006 (nu RCE). Daarnaast volgt het museum
de richtlijnen zoals aangegeven door de gemeente Rotterdam,
welke zijn vastgesteld in de ‘Visie op ontzamelen van de
gemeentelijke museumcollecties’ (januari 2014).

Vormgeving 1980 heden
Het museum probeert het actuele discours in de designwereld
te volgen, maar – net als op het gebied van de eigentijdse
kunst – deinst het niet terug voor een oordeel over wat
als goed, vernieuwend en richtingbepalend moet worden
beschouwd. Dit staat in 2017 overigens centraal in het
tentoonstellingsproject Change! Het discours wordt door het
museum opgevat als een dialoog tussen de gebruiker, wat
wensen zij, en de ontwerpers, hoe zij met hun producten
materiele en immateriële vraagstukken willen oplossen.
Dit vormt de onderzoekslijn vernieuwing en innovatie in
materiaal en techniek. Bij het uitbreiden van de collectie
industriële gebruiksproducten en elektrische apparaten
willen wij ons richten op enkele productgroepen en niet op
het unieke voorbeeld.

6. Conservering en
restauratie

De artistieke en museale waarde van het werk staat altijd
voorop; werken in de collectie geven de beschouwer
een visuele prikkel. De collectie wil verbijzonderen –
gezichtsbepalend, vreemd, anders zijn. Daarnaast vormt
de link met een belangrijke verzamelaar of verzameling
uit het heden of verleden een relevant criterium; het
‘burgerlijke’ karakter van de verzameling. Wat eveneens
een rol speelt is de ensemblewaarde van werken, zeker
wanneer er bewust vanuit een cluster is verzameld, of
er van een bepaalde kunstenaar of vormgever, dan wel
een verzamelaar een bepaald ensemble is ontstaan. Het
internationale karakter van de verzameling, evenals de
verhouding tot de Collectie Nederland en Collectie Rotterdam
(wat is juist sterk in Museum Boijmans Van Beuningen
vertegenwoordigd in vergelijking tot onze collega-musea),
zijn eveneens belangrijke criteria. Grensoverschrijding in
materiaal, thematiek of stijl, dan wel door bruggen te slaan
tussen verschillende disciplines is eveneens een belangrijk
beoordelingscriterium. Idealiter hanteert het museum voor
verwerving dezelfde criteria als voor afstoting.

6.1 Depot Boijmans Van Beuningen
Het museum staat aan de vooravond van een aantal grote
ontwikkelingen. Met de bouw van het nieuwe Depot
Boijmans Van Beuningen zal de collectie in principe
voor 100% toegankelijk worden voor het publiek. Vanaf
halverwege 2019, na de verhuizing van de collectie vanuit
de zes verschillende locaties naar het Depot, zal de collectie
onder optimale omstandigheden worden bewaard in dertien
verschillende compartimenten die qua klimaatinstallatie
zijn toegespitst op de materialen die er zijn opgeslagen;
waaronder organische en anorganische materialen, kunststof,
metaal, zwart-wit en kleurenfotografie. Dit betekent een
enorme verbeterslag voor het beheer en behoud van de
collectie, niet in de laatste plaats voor de collectie moderne en
hedendaagse kunst die veelal uit kwetsbaardere materialen
bestaat dan de oude kunst.
Daarnaast zorgt de publieke functie van het gebouw voor
een enorme vlucht in de zichtbaarheid van de collectie;
zowel fysiek tijdens rondleidingen in het depot en opstellingen
in het spectaculaire transparante glazen atrium, als digitaal
in een toenemende ontsluiting van beeldmateriaal op
collectie.boijmans.nl. In de educatieve ruimtes en galeries
wordt kennis overgedragen over conservering en restauratie
evenals rondom de vier restauratieateliers.

Claes Oldenburg, Soft washstand, 1965,
Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

Het museum heeft als doel om de collectie en het
collectieprofiel inhoudelijk te versterken en optimaal zorg te
dragen voor de collectie met inzet van de beperkte middelen
(geld, tijd, menskracht), evenals dat het objecten die niet of
nauwelijks functioneren binnen de collectie weer zichtbaar wil
maken door ze elders te plaatsen of het beheer geheel over
te dragen.

Het museum is voornemens zich meer te specialiseren op
het gebied van de conservering en restauratie van moderne
en hedendaagse kunst. Deelname aan het, tevens door
het Mondriaan Fonds gefinancierde, plastics-project van
de SBMK, is hier onderdeel van. We hopen de resultaten
in het Depot aan de hand van kunststof objecten zoals de
Soft washstand van Claes Oldenburg (1965) aan het publiek
te laten zien. Tegelijkertijd wil het museum inzicht bieden
in het werkproces van de conservator door in de galeries
proefopstellingen te tonen en afwegingen die gemaakt worden
omtrent verzamelen en afstoten.

Het museum is in 2014 gestart met een herijking en
waardering van de collectie en streeft ernaar deze eind 2017
te hebben afgerond, al zal de waardering van de collectie ook
hierna nog moeten worden voortgezet. Hieruit komen concrete
objecten en deelcollecties naar voren die niet meer in het
collectieprofiel passen en elders beter tot hun recht komen.
De conservatoren doen voorstellen voor deelcollecties en
objecten die voor afstoting in aanmerking komen. Het museum
verwacht de collectie via afstoting met 5 à 10% te kunnen
reduceren en daarmee het profiel van de collectie te
kunnen verbeteren.

Het aspect van studie en denkproces speelt overigens zowel
in het verzamelgebied van de (hedendaagse) tekenkunst als
de hedendaagse vormgeving en design een belangrijke rol.
Als enige museum in Nederland richt Museum Boijmans Van
Beuningen zich op het verzamelen van werktekeningen
en prototypes.

De periode waarvoor dit Collectieplan is bedoeld, beslaat
precies de periode van de bouw evenals de voorbereiding
en uitvoering van de verhuizing van de collectie. Begin 2020
hopen we de deuren te openen voor het publiek. Daarnaast is
het museum in gesprek met de gemeente Rotterdam over de
mogelijke renovatie van het Van der Steur gebouwencomplex.
Als gevolg van de klimaatveranderingen en door gebrekkig
groot onderhoud heeft Museum Boijmans Van Beuningen
in toenemende mate problemen om de klimaat- en relatieve
luchtvochtigheidsstandaarden in het gebouw te handhaven.
In goed overleg met de gemeente Rotterdam, eigenaar van
het gebouw, worden mogelijke scenario’s uitgewerkt, en

Het museum heeft in 2016 intensief met medewerkers van het
RCE gebrainstormd over de zogenaamde collectie-anatomie
van het museum en is tot de conclusie gekomen dat een
aantal punten essentieel zijn voor de waardering van een werk
binnen de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen:

En tenslotte raken de twee beleidslijnen van het surrealisme
en design elkaar in het onderwerp van het object radicale;
objecten in toegepaste kunst en vormgeving die hun wortels
hebben in, of sterk verwant zijn met de surrealistische traditie,
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mogelijk ook gedeeltelijke vernieuwing van het gebouw,
waarbij het monumentale karakter uiteraard gespaard zal
blijven. Beide projecten zullen zeker een uitwerking hebben
op andere activiteiten van het museum in 2018-2019, zoals
het bruikleenverkeer.
In de komende twee jaar staat er een aantal aan de collectie
gerelateerde projecten op het programma:
•

Inrichting van de nieuwe depots met rekken, stellingen,
etc. Om hier ideeën voor op te doen heeft het museum
werkbezoeken gebracht aan instellingen in binnen-en
buitenland waaronder Stedelijk Museum Amsterdam,
Collectiecentrum Friesland, het Kröller-Müller Museum,
Collection Centre Glasgow, Sammlungszentrum Zürich,
het Schaulager Basel, etc.

•

Kleurcodering van alle objecten (ca. 65.000) die worden
meeverhuisd naar Depot Boijmans Van Beuningen op
standplaatsniveau opdat de verhuizing soepel zal verlopen.
En in het tweede kwartaal van 2019 de verhuizing zelf die
omstreeks 20 weken gaat duren.

•

Filmdatabase. Dit laatste project is bedoeld als enerzijds
een inhaalslag in de conservering en registratie van de
film- en videocollectie (met werk vanaf de jaren zestig
van de twintigste eeuw tot heden van onder anderen
Ader, Broodthaers, Nauman, Serra, McQueen) en
anderzijds als middel om ook deze deelcollectie zichtbaar
te maken voor het publiek in Depot Boijmans Van
Beuningen. Op de tweede etage zullen in twee filmcabines
databases geraadpleegd kunnen worden van de film- en
videocollectie. In de komende twee jaar zal toestemming
aan kunstenaars en/of erven voor het digitaal conserveren
van de films worden gevraagd. Naast de filmcabines zal
ook een filmzaal worden ingericht met een filmprogramma.

dan 2°C per uur en per dag. De relatieve luchtvochtigheid
(RH) moet tussen de 45 en 55% blijven en hier zijn fluctuaties
van 5% per uur en per dag maximaal toegestaan. In Depot
Boijmans Van Beuningen zal er binnen de verschillende
depotruimtes onderscheid worden gemaakt in T en RH
gerelateerd aan het materiaal dat in de depots bewaard wordt
(zie PvE Collectiegebouw).

zoals kunststoffen, installaties met bewegende delen of met
audiovisuele apparatuur spelen andere vragen dan bij de
klassieke (schilder)kunst. Het museum wil open staan voor
discussie en stelt de collectie graag ter beschikking aan
onderzoeksprojecten, zoals het Project Behoud Mediakunst
Collectie Nederland en het Plastics-Project, beide van
de SBMK.

Collectierisicomanagement
Het museum wil kunstwerken waar mogelijk los in de ruimte
en zonder vitrine tonen. Zo kan het wezen van het werk
het best worden beleefd, waardoor de ervaring van het
museumbezoek wint aan kwaliteit. Dit betekent wel dat de
gepresenteerde objecten dienen te worden gemonitord om
risico’s van beschadiging te beperken.

Stof, ongedierte en schimmel
De depots worden regelmatig schoongemaakt en visueel
geïnspecteerd. In de depots en in de tentoonstellingsruimte
staan ter preventie insectenvallen uitgezet die regelmatig
door de medewerkers van de sector Collectie en Onderzoek
worden gecontroleerd. Een medewerker is verantwoordelijk
voor het Integrated Pest Management (IPM). Wanneer
insecten in de vallen worden gevonden gaan ze naar de
medewerker IPM voor determinatie. Ook wordt er een logboek
van vondsten bijgehouden. De detectie en bestrijding van
ongedierte in en rondom het gebouw wordt uitbesteed aan de
firma Laman die eens per maand controleert op knaagdieren.
Het museum heeft geen aparte quarantaine ruimte. Deze zal
wel worden gerealiseerd in Depot Boijmans Van Beuningen
waardoor verdachte objecten apart kunnen worden gezet.
Momenteel worden objecten waarbij twijfel is over ongedierte
of schimmel onmiddellijk geseald en waar nodig door een
externe expert behandeld.

In het museum zijn een papierrestauratieatelier en een atelier
voor passe-partoueer- en inlijstwerkzaamheden aanwezig
(2008) en deze voldoen goed. Voor het uitvoeren van
andere werkzaamheden aan de collectie zijn helaas geen
professionele voorzieningen/ateliers. Kleine conserverende
behandelingen worden in huis uitgevoerd in de inpakruimte
in het depotgebied, een ruimte die ook voor andere
werkzaamheden wordt gebruikt. Voor andere werkzaamheden
wordt regelmatig gebruik gemaakt van het papieratelier.
Knelpunt is dat deze ruimte al intensief wordt benut, waardoor
werkzaamheden elkaar doorkruisen. Restauraties vinden
doorgaans buitenshuis plaats. Het museum is daarom blij
met het ‘tijdelijke’ restauratieatelier dat is gebouwd voor de
restauratie van De Heilige Christophorus van Jheronimus
Bosch in 2015. Het publiek kon de restauratie op de voet
volgen en daarmee geldt dit project meteen als pilot voor de
vier restauratieateliers in het nieuwe Depot. In het afgelopen
jaar vonden er diverse restauratieprojecten in plaats,
waaronder twee late abstracties van Picabia.

Jaarlijks worden honderden kunstwerken verplaatst binnen
en buiten het museumgebouw. Het streven is om het aantal
schadegevallen te minimaliseren door altijd met zorg,
aandacht en alertheid de objecten te hanteren. Indien de
budgetten het toelaten volgt het personeel opfriscursussen
op het gebied van art handling en materiaalkennis. Daarnaast
vormen een goede planning, voldoende tijd, zorgvuldigheid
en expertise/ervaring de belangrijkste voorwaarden om
risico’s op schade te minimaliseren en de fysieke omgang
met kunstwerken verder te professionaliseren.

Licht
Het museum hanteert de belichtingsnorm van 200 lux voor
schilderijen en 50 lux voor zeer lichtgevoelige objecten.
In de collectiebeheermeting wordt aanbevolen dat ook het
toegestane kleurverlies bij een bepaalde belichtingsduur
wordt vastgesteld; de juist waarneembare verandering (jwv).
De jwv wordt momenteel door het museum verder uitgewerkt,
maar voor werken op papier en andere lichtgevoelige
objecten hanteert het museum de standaard dat ze na een
tentoonstellingsperiode van 3 maanden, 3 jaar niet mogen
worden getoond.

De indeling in de nieuwe depotruimtes wordt in principe
gemaakt op basis van materiaal en formaat. In bepaalde
gevallen zullen clusters worden aangebracht, bijvoorbeeld
als het museum veel werk van een kunstenaar of ontwerper,
zoals Copier, Gispen of Gidding, in de collectie heeft.

6.3 Beleid actieve conservering
en restauratie

Deze uitweiding over het Depot is relevant voor dit
Collectieplan omdat het de zichtbaarheid van de gehele
collectie vergroot en het publiek bewust wordt gemaakt van
het belang van het zorgen voor ons nationale erfgoed. Ook
kunnen we bepaalde lijnen en ontwikkelingen
in de verzameling in het Depot goed zichtbaar maken.

Museum Boijmans Van Beuningen heeft een gevarieerde
collectie, die uit uiteenlopende materialen bestaat. Werken
op papier worden in eigen beheer behandeld, terwijl de
conservering en restauratie van de overige disciplines wordt
uitbesteed aan freelance restauratoren met verschillende
expertises. Restauratoren worden ook ingehuurd voor het
maken van conditierapporten, objectanalyses, bruikleen- en
presentatieadviezen.

6.2. Beleid preventieve conservering

Schilderijen kregen in het verleden meer aandacht dan
vormgeving en (moderne) driedimensionale objecten.
Sinds de laatste twee decennia is er specifiek aandacht
voor de conserveringsproblematiek van moderne en
hedendaagse kunst. Bij verwerving wordt de conservering
op langere termijn beoordeeld. In geval van materialen,

Klimaat
Het museum hanteert voor de huidige depots de zogenaamde
ASHRAE A normering, waarbij de temperatuur in de depots
tussen de 15-20 °C moet zijn en niet meer mag fluctueren
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Restauraties van objecten hangen vaak direct samen met
tentoonstellingen en presentaties in of buiten het museum.
Het eigen restauratiebudget van het museum is zeer
beperkt en een aanzienlijk deel van de veelal kostbare,
arbeidsintensieve restauraties kan alleen gerealiseerd worden
met extra financiering.

6.4 Veiligheidszorg
Met de realisatie van een nieuwe beveiligingsinstallatie
is het museum met ingang van 2012 volgens de nieuwste
normen beveiligd. Ook is een geactualiseerd calamiteitenplan
opgesteld.
Het museumgebouw heeft een ingewikkelde structuur:
het bestaat uit vier bouwvolumes (1935: Van der Steurgebouw; 1972: Bodon-vleugel; 1991: Henket-paviljoen;
2003: uitbreiding Robbrecht en Daem). Door de koppeling
van diverse bouwvolumes aan elkaar en doordat delen
van het museum niet in goede staat zijn (dit laatste geldt
in het bijzonder voor het Van der Steur-gebouw, dat
onderhoudstechnisch gezien op zijn achterste benen loopt),
zijn niet alle delen van het museum optimaal geschikt voor het
presenteren van objecten. Er zijn relatief veel buitenwanden
en op sommige plaatsen valt veel licht binnen. Het museum
streeft ernaar om binnen de beperkingen die het gebouw
oplegt de eigen collectie en bruiklenen van derden zo
optimaal mogelijk te presenteren. Werken worden bovendien
gemonitord en regelmatig gecontroleerd op eventuele schade
of verandering in conditie.
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7.
Collectieregistratieen documentatie

jaren geïnvesteerd in een kwaliteitsverbetering van het
beeldmateriaal van objecten. Het museum werkt met externe
fotografen. Steeds meer objecten hebben een hoge resolutie
foto, waarbij de ‘Metamorfoze norm’ (ontwikkeld door de
Koninklijke Bibliotheek) uitgangspunt is.
Naar aanleiding van de verhuizing van de kunstcollectie naar
Depot Boijmans Van Beuningen werkt het museum aan twee
extra registratieprojecten:

Het Documentatiecentrum coördineert het registeren,
documenteren en ontsluiten van gegevens over de collectie
en de geschiedenis van Museum Boijmans Van Beuningen.

•

Barcodering van de collectie – volledig in gebruik te nemen
na de verhuizing.

•

Professionele fotografie van een deel van de collectie,
maar in ieder geval de gehele collectie Moderne Kunst,
Oude Kunst en Stadscollectie, een deel (6.000) objecten
Vormgeving, maar geen tekeningen en prenten, omdat
het prentenkabinet waarschijnlijk niet mee zal verhuizen.
Het herijken van het prentenkabinet wordt beschouwd als
een apart project waarvoor nog financiering moet worden
gezocht.

7.1 Registratie
Het museum maakt gebruik van het museale
registratiesysteem The Museum System (TMS), waarin de
collectie wordt geregistreerd en ontsloten. Voor de registratie
en ontsluiting van gepubliceerd materiaal gebruikt het
museum Adlib. Op dit moment is ca. 90% van de collectie
in TMS ingevoerd en raadpleegbaar. De regels omtrent
in- en uitvoer van basisinformatie zijn gestandaardiseerd
waardoor de toegankelijkheid en betrouwbaarheid van
de gegevens is verbeterd. De gehele bruikleenprocedure
wordt sinds een aantal jaren in TMS verwerkt, evenals
informatie m.b.t. auteursrechten en herkomstonderzoek.
Het museum is begonnen met het koppelen van conditie- en
restauratierapporten aan TMS, waardoor deze informatie op
een duurzame en toegankelijke manier wordt gearchiveerd.
Sinds begin 2017 worden ook de externe bruikleenaanvragen
voor eigen tentoonstellingen in TMS gedocumenteerd.

7.2 Documentatie
In het museum wordt een deel van het documentatiemateriaal
(steunafbeeldingen, informatie over verwerving, etc.)
op objectniveau bewaard. Een ander deel van het
documentatiemateriaal is objectoverstijgend, zoals informatie
over kunstenaars en verzamelaars (o.a. knipsels) en
zaaloverzichten van tentoonstellingen. Deze gegevens zijn
beperkt toegankelijk. Het museum is de fysieke documentatie
in een opschoonproject aan het (her)ordenen en digitaliseren
en heeft een procedure opgezet voor gebruik en beheer
van de fysieke documentatie(systemen). De grootste bron
van informatie over de museumcollectie en -geschiedenis
vormt de bibliotheek met ruim 130.000 banden. Deze
staat grotendeels geregistreerd in Adlib en is sinds 2012
via de website raadpleegbaar. Het Documentatiecentrum
verzamelt al het door het museum gepubliceerde drukwerk.
De afdeling bewaart en ontsluit ook analoge en digitale
foto’s met tentoonstellingsoverzichten en manifestaties.
Zij doet dit op een conserveringstechnisch verantwoorde
manier. De belangrijkste inhoudelijke artikelen worden per
tentoonstelling of evenement in zuurvrije mappen bewaard.
Het Documentatiecentrum wil documentatie in de toekomst
digitaal koppelen aan TMS, zodat behalve een grotere
toegankelijkheid ook de digitale houdbaarheid door middel
van back-ups kan worden gewaarborgd.

Digitaliserings- en registratieprojecten
Het Documentatiecentrum voert (digitaliserings)projecten
uit teneinde achterstanden weg te werken en informatie te
ontsluiten via websites, publicaties etc. Het digitaliseren van
objecten vormt een conserveringsmaatregel voor de toekomst.
Het museum wil de komende jaren zijn internationaal
gerenommeerde collectie tekeningen en prenten digitaliseren
mits het voldoende financiering kan vinden.
Herijking
Voor het in 2014 gestarte herijkingsproject is TMS de basis
en het sluitstuk. Alle kunstwerken uit de collectie (65.000
werken m.u.v. de deelverzameling tekeningen en prenten)
worden gefotografeerd en gecontroleerd met de beschrijving
in TMS. De objectgegevens van de BoijmansBasis (de
basisregistratiestandaard) worden geregistreerd of opnieuw
geregistreerd. Het checken van alle objecten op conditie,
verpakkingseisen en plaatsing is tevens een voorbereiding
op de verhuizing naar Depot Boijmans Van Beuningen.
De desbetreffende conservator valideert de basisgegevens
en geeft een waardering aan het object (groen of rood) in
TMS aan de hand van de door RCE opgestelde criteria
(Op de museale weegschaal, 2013). Zie hoofdstuk 5 inzake
ontzamelen.

volgend op de oorlog. In het kader van het Project Museale
Verwervingen 1933-heden van de Museumvereniging
verrichtte het museum tot 1 januari 2016 herkomstonderzoek
naar verwervingen uit de periode 1933-1954. De periode
1954 tot heden wordt in januari 2018 afgerond, maar het
museum heeft hiervoor zeer beperkte financiële middelen.
Herkomstonderzoek blijft een ongoing process, omdat het
museum objecten blijft verwerven en omdat steeds meer
onderzoeksbronnen (digitaal) toegankelijk worden.

1933-1954 opnieuw publiceren op zijn website en op de
website museale verwervingen. In 2017 heeft het Museum
de gegevens ge-updatet, waardoor er nu 25 objecten op
de website staan waarvan de herkomst mogelijk wijst op
onvrijwillig bezitsverlies.
In 2018 zal er bijzondere aandacht aan een aspect van
de museumgeschiedenis worden besteed, en wel aan de
periode van de Tweede Wereldoorlog. Naar aanleiding van
het verschijnen van de wetenschappelijke biografie van ouddirecteur Hannema, door emeritus professor dr. Wessel Krul,
in oktober 2018 bij uitgeverij Prometheus zal het museum een
tentoonstelling en een zogeheten Boijmans Studie wijden aan
de oorlogsjaren. Hierin zal verantwoording worden afgelegd
voor het herkomstonderzoek dat het museum begin 2018 zal
afronden, maar ook aan de rol en betekenis van het museum
en haar bestuurders in de oorlogsjaren.

Alleen kunstwerken worden onderzocht waarvan de
herkenningswaarde groot is. Het onderzoek vindt plaats
met behulp van de in het museum aanwezig informatie:
inventariskaarten en -boeken, aanwinstenregisters,
jaarverslagen, objectdossiers en het geautomatiseerde
collectieregistratiesysteem TMS. Ook worden tentoonstellingsen bestandscatalogi, kunstenaarsmonografieën en andere
relevante (web)publicaties geraadpleegd. Buiten het
museum worden archieven in onder meer het RKD gecheckt,
evenals veilingcatalogi. Alle gevonden informatie, inclusief
bronvermelding, wordt verwerkt in TMS, zodat duurzame
toegankelijkheid gewaarborgd is.

7.4 Recuperatie oorlogskunst
Museum Boijmans Van Beuningen heeft tijdens de
Tweede Wereldoorlog zelf geen kunstwerken verloren door
inbeslagname of diefstal door de bezetter, althans geen
kunstwerken die eigendom zijn van de gemeente Rotterdam
of de Stichting Museum Boijmans Van Beuningen. Voor meer
toelichting omtrent restitutiezaken en -claims over werken uit
de museumcollectie, zie de website van het museum.

Het museum vindt het belangrijk open en transparant
te zijn en publiceerde daarom eind 2010 de stand van
zaken op zijn website, alsmede op de website van Project
Museale Verwervingen 1933-heden. Het museum zal bij de
afronding van het project begin 2018, objecten waarbij het de
herkomstgeschiedenis ‘niet sluitend’ krijgt voor de periode

René Magritte, Le miroir vivant, 1928, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

7.3 Herkomstonderzoek
De afgelopen tien jaar hebben Nederlandse musea
op instigatie en begeleiding van de Nederlandse
Museumvereniging (NMV) onderzoek gedaan naar de wijze
van verwerving van kunstwerken tijdens, voorafgaand aan en

Beeldmateriaal
Museum Boijmans Van Beuningen heeft de afgelopen
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8. Gebruik van
de collectie

een lid van de educatieve of wetenschappelijke staf of een
externe deskundige. Het museum wil iedere bezoeker een
leerzame ervaring bieden.
De ingezette educatieve middelen variëren van bijschriften,
zaalteksten en brochures tot films en multimediatours. Ook
activiteiten als rondleidingen, cursussen en lezingen en
evenementen als concerten en debatten zijn effectief.

8.1 Onderzoek en educatie

2. De educatie buiten het museum is gericht op iedereen
die potentieel in de collectie en kennis van het museum
geïnteresseerd is. Informatie wordt online aangeboden via
de website. Initiatieven als ARTtube, thans door tientallen
musea gevoed (regionaal) of Art Rocks! (landelijk), worden
gerealiseerd met het doel een publiek te bereiken dat
anders niet makkelijk naar het museum zou komen. Ook het
onderwijs is een belangrijke intermediair.

Een van de kerntaken van het museum is de collectie
optimaal te documenteren en toegankelijk te maken door
middel van onderzoek en tot verwerven van kennis. Het
museum gaat hiervoor samenwerkingen aan met talloze
personen en instituten: kunstenaars, universiteiten, archieven,
collega-musea, etc. Onderzoeksresultaten worden in
tentoonstellingen en presentaties toegankelijk gemaakt,
maar ook op websites (ALMA, Collectie Online, ARTtube),
in lezingen en publicaties.

Websites
Het museum heeft in 2016 de nieuwe collectiewebsite
collectie.boijmans.nl gelanceerd en voegt deze in 2017
samen met een geheel vernieuwde ‘corporate’ website
boijmans.nl met de basale informatie over het museum en
zijn activiteiten. De onderdelen ARTtube, de Collectie Online
en ALMA (Afbeelding Linkt Met Artefact, gelanceerd in 2011)
worden geoptimaliseerd, evenals een betere vindbaarheid
van gegevens zoals bezoekersinformatie en een langere
bezoektijd van individuele bezoekers van de website.
Een van de elementen die nog verder ontwikkeld worden
is een standaard voor het opnemen van nieuwe digitale
bestandscatalogi en de website voor het Depot. Het museum
ontsluit ook informatie via andere websites, zoals Google Art
Project, Europeana en de Rembrandt Database.

Publicaties
Het museum kent van oudsher een traditie in het uitbrengen
van collectiecatalogi, zoals de digitaal ontsloten collectie
vijftiende- en zestiende-eeuwse Nederlandse tekeningen
en een publicatie over 25 jaar Stadscollectie. In 2017
publiceert het museum de nieuwe bestandscatalogus
surrealisme. Andere collectieonderdelen waarvan het
museum een catalogus wil realiseren zijn onder meer
de Italiaanse tekeningen 1400-1800 en zeventiendeeeuwse landschapsschilderijen. In de toekomst zullen
onderzoeksresultaten in toenemende mate via de
museumwebsite worden gepubliceerd.
In 2007 is gestart met de uitgave van een nieuwe
wetenschappelijke reeks, Boijmans Studies geheten, waarin
delen van de museumcollectie of verzamelgeschiedenis
belicht worden. De afgelopen jaren verschenen er Boijmans
Studies over oud-directeur J.C. Ebbinge Wubben en de
tekening van de kruising van Van Eyck (beide 2016). In
2017 verschijnt een herziene Boijmans Studie over de
collectie Schoufour-Martin en er wordt gewerkt aan twee
nieuwe edities voor 2018: een over James Lee Byars door
Els Hoek en een studie over het museum in oorlogstijd door
biografe Ariëtte Dekker. Daarnaast werkt het museum aan
een Boijmans Studie over de meer dan 200 werken van
Daan van Golden in bezit van het museum.

introduceert en mid-career kunstenaars die in Nederland
nergens worden getoond. Andere grote tentoonstellingen
zijn uniek in Nederland, zoals Ugo Rondinone, Tal R of het
kunstenaarsinitiatief Gelitin (2018). Dit podium is belangrijk,
ook voor het verzamelklimaat van musea en particulieren.
In andere gevallen zijn tentoonstellingen ingegeven voor
het gegeven ‘verzamelingen’ en/of de verzameling van een
specifieke eigentijdse verzamelaar. In presentaties van
de eigen collectie wordt ieder object vooraf gecontroleerd
op de fysieke conditie en optimaal gepresenteerd. Door
deze integrale aanpak heeft de omgang met de collectie in
presentaties een positief effect bij de conservering ervan.

Bij topwerken en werken die in de vaste collectie
tentoongesteld worden is het museum terughoudender in
uitlenen dan bij werken die zich in het depot bevinden. Een
uitzondering hierop vormen werken op papier, die meestal
in het depot zijn en waarvoor een richtlijn van maximaal
drie maanden exposeren per drie jaar wordt aangehouden.
De komende jaren zal het museum ook complete
tentoonstellingen uit de collectie internationaal aanbieden.
Museum Boijmans Van Beuningen betreurt dat er een beeld
is ontstaan dat veel kosten in rekening worden gebracht voor
bruikleenverkeer. Het museum wil benadrukken dat het geen
fee rekent, maar alleen de daadwerkelijk gemaakte out-of
pocketkosten in rekening brengt om de werken reisklaar te
maken. Het rekent geen uren voor inzet van eigen personeel.
Voor het afhandelen van de vele bruikleenaanvragen heeft
het 3-4 fte nodig om deze te verwerken. Het museum,
dat geen restauratieafdeling heeft, huurt hiervoor externe
restauratoren in en deze externe kosten worden vooraf bij de
aanvragen gemeld. Het museum probeert bruikleennemers
tegemoet te komen door hen zelf de verzekering, verpakking
en transport te laten regelen mits deze aan de gangbare
criteria voldoen. De kosten die Museum Boijmans Van
Beuningen jaarlijks maakt voor bruiklenen die door derden
worden verlangd zijn hoog. Voor veel Nederlandse musea
is Museum Boijmans Van Beuningen met zijn internationale
en hoogwaardige collectie een eenvoudige manier om
eenvoudig aan belangrijke bruiklenen te komen. Wel bekijkt
het museum voortdurend of er mogelijkheden zijn om de
kosten te verlagen, zoals recentelijk de beslissing om de
onkostenvergoeding voor de koeriersreizen binnen Nederland
te verlagen.

In 2016-2017 heeft het museum in samenwerking met
kunstenaar Peter Struycken en Philips Lighting een nieuwe
lamp ontwikkeld van 5700 kelvin, die in combinatie met
de TL-lampen die het museum gebruikt, zoveel mogelijk
het daglicht benadert. Hierdoor komen de kleuren in de
kunstwerken optimaal tot hun recht, alsof de bezoeker in
een kunstenaarsatelier staat met noorderlicht. Bij de nieuwe
collectieopstelling in 2017 is deze lamp voor het eerst in
gebruik genomen.

8.3 Collectiemobiliteit
Museum Boijmans Van Beuningen leent ruimhartig werken
uit aan andere instellingen. Gemiddeld gaan jaarlijks
500 objecten op reis, waarvan ongeveer de helft naar
tentoonstellingen buiten Nederland. In 2016 ging het maar
liefst om 223 kunstwerken internationaal en 325 nationaal.
Voor meer informatie over de bruikleenprocedure zie
collectie.boijmans.nl/nl/bruikleen-aanvragen.

8.2 Presentatie
De collectie functioneert allereerst intensief ‘in eigen
huis’ met een collectieopstelling in het Van der Steur
gebouw. Deze wordt in 2017 geheel vernieuwd door
gastconservator, emeritus prof. dr. Carel Blotkamp in De
collectie als tijdmachine, waarbij een grote nadruk ligt op
de kunst van na 1945. Het is de ambitie van het museum
om de collectiepresentatie iedere twee jaar te vernieuwen.
De eigen collectie speelt ook een belangrijke rol in het
tentoonstellingsprogramma, zoals in 2017 Collectie –
surrealisme, parallel aan de tentoonstelling Gek van
surrealisme. Daarnaast hebben grote tentoonstellingen als
Design Derby (2015), Fra Bartolommeo (2016-2017) en de
olieverfschetsen van Rubens, gepland voor oktober 2018,
een relatie met de eigen verzamelingen. Maar ook
presentaties van toonaangevende hedendaagse kunstenaars
als Richard Serra, in de zomer van 2017, vinden vaak hun
oorsprong in de collectie.

Ontsluiting van de collectie vindt op meer individuele basis
ook plaats door publicaties in wetenschappelijke tijdschriften
en gelegenheidsbundels.
Educatie
Museum Boijmans Van Beuningen onderscheidt in het
educatieve programma twee hoofdlijnen:
1. De educatie in het museum is bedoeld voor elke bezoeker
die de collectie of een tentoonstelling bezoekt, van jong tot
oud. Per doelgroep wordt een aanbod op maat verzorgd; van
rondleidingen, onderwijsprogramma’s en kinderpartijtjes tot
multimediatours en lezingen en symposia, uitgevoerd door

Temtoonstellingen in het museum hebben ofwel altijd een
directe link met de eigen collectie dan wel de ambitie het
nieuwe te laten zien, zoals het tentoonstellingsproject
Sensory Spaces dat in Nederland opkomend talent
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9. Samenvatting en
actiepunten
De verzameling van Museum Boijmans Van Beuningen is
van lokale, nationale en internationale betekenis. Er wordt
veel zorg aan besteed en er wordt actief mee gewerkt.
In de aanloop naar Depot Boijmans Van Beuningen is het
de komende jaren van groot belang de balans op te maken
en het ingezette beleid verder te realiseren.
Dit gebeurt door:

•

Het optimaal tonen van topstukken, zowel in het museum
als in de vorm van bruiklenen.

•

Het versterken van de verzameling door middel van
aankopen, schenkingen en legaten.

•

De ontwikkeling en bouw van Depot Boijmans Van
Beuningen als publiek-private samenwerking met
particuliere verzamelaars.

•

Het renoveren van het museumgebouw zodat het klaar is
voor de toekomst.

• Het herijken van de collectie.
•

Het ontzamelen van objecten en deelcollecties die niet in
het collectieprofiel passen.

•

Het verbeteren van de fysieke zorg voor de collectie door
middel van restauratie en conservering.

•

Het optimaliseren van de toegankelijkheid van de collectie,
zowel fysiek als virtueel.

•

Het organiseren van internationaal reizende
tentoonstellingen.
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