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Een collectie van wereldniveau
Museum Boijmans Van Beuningen is een van de mooiste en
oudste musea van Nederland op het gebied van beeldende
kunst, toegepaste kunst en design. Het museum is gevestigd
in het hart van de havenstad Rotterdam en is onderdeel van de
zogenaamde ‘Kunst-As’. Maar liefst vijf andere bijzondere musea
liggen op loopafstand rondom het mooie stadse Museumpark.
Ook De Witte de Withstraat ligt op steenworp afstand. Deze
levendige culturele straat in Rotterdam met veel kunstgaleries,
populaire cafés, restaurants en winkels die net even anders
zijn, maakt uw bezoek aan het museum helemaal af.
Een kleine greep uit de enorme collectie
Een klein middeleeuws reisaltaartje,
maar ook een grote dubbele stalen kooi
van de hedendaagse Amerikaan Bruce
Nauman, een kunstig gedreven zilveren
zoutvat uit 1613 maar ook een stalen
buisstoel van ruim 300 jaar later; het zijn
maar enkele van de meer dan 145.000
kunstvoorwerpen uit collectie van
Museum Boijmans Van Beuningen.
Wat opvalt is de veelzijdigheid. Oude en
moderne kunst. Schilderijen, beelden,
tekeningen en prenten, foto’s, video en
film, gebruiksvoorwerpen en sierobjecten.

Anthonie van Dyck
Heilige Hieronymus,
c.a. 1630. Museum
Boijmans Van Beuningen,
Rotterdam.
Rembrandt van Rijn,
Titus aan de lessenaar,
1655. Museum
Boijmans Van Beuningen,
Rotterdam.
Kees van Dongen,
Le doigt sur la joue,
c.a. 1910. Museum
Boijmans Van Beuningen,
Rotterdam.

Oude en moderne meesters
Een bezoek aan Museum Boijmans Van
Beuningen is een ware reis door de
geschiedenis van de kunst. De uitgebreide
museumcollectie bevat topstukken van
wereldformaat met werken van Van Eyck,
Bosch, Bruegel, Rembrandt, Rubens, Van
Dyck, Titiaan, Fra Angelico en Delacroix.
De collectie impressionistische werken
bevat topstukken van toonaangevende
kunstenaars als Monet, Cézanne, Pissarro,
Renoir en Degas, aangevuld door Nederlandse meesters als Van Gogh en
Breitner. Het expressionisme is vertegen
woordigd met onder meer Kokoschka,
Van Dongen, Munch en Beckmann. De
collectie surrealisten, één van de grootste
in Europa, bevat iconische werken van
Dalí, Magritte en Ernst. En ook kunst van
na 1945 is goed vertegenwoordigd, met
onder meer Minimal Art, Pop Art en Cobra
en bevat werken van Andy Warhol,
Roy Lichtenstein Karel Appel en Corneille.

De collectie als tijdmachine
Sinds de zomer van 2017 is de vaste collectie in een totaal andere opstelling te zien.
Emeritus hoogleraar en kunstenaar Carel
Blotkamp heeft er als gastconservator voor
gekozen terug te keren naar een chrono
logische opstelling van de werken, maar
dan ‘met een twist’. De collectie is ingedeeld in acht tijdsblokken.
De bezoeker reist nu als het ware met een
tijdmachine heen en weer door de kunst
geschiedenis. In de nieuwe collectieopstelling zijn meer dan 500 kunstwerken te
zien. Het idee achter deze collectiewissel
is dat oude en moderne kunst, bekende
en onbekende kunstwerken op een spannende manier met elkaar worden geconfronteerd.

Tentoonstellingen 2018 en 2019

BABEL – Oude Meesters terug uit Japan
03 februari – 21 mei 2018

Binnenplaats van het
museum met werk van
Olaf Nicolai, Apollo, 2008.
Foto: Bob Goedewaagen,
Rotterdam.
Yayoi Kusama,
Infinity Mirror Room,
1965. Museum Boijmans
Van Beuningen, Rotterdam.

Hedendaagse kunst en design
Boijmans toont prominent installaties van
hedendaagse kunstenaars zoals de
spiegelkamer van Yayoi Kusama, de voetbalkooi van Olaf Nicolai, de garderobe
‘Merry-Go-Round Coat Rack’ van Wiekie
Somers, Untitled (Manhole) van Maurizo
Cattelan en het videokunstwerk ‘Laat
je haar neer’ van Pipilotti Rist. Kunstenaars
van deze nieuwe generatie verlenen het
museum internationale actualiteit.
Het museum is ook dé plek voor vormgeving en design en toont de mooiste
designcollectie in Europa. Het bevat een
prachtige collectie gebruiksvoorwerpen die
samen de geschiedenis van acht eeuwen
vormgeving laten zien. Van middeleeuwse
kannen en glas uit de Gouden Eeuw tot
de meubels van Rietveld en hedendaags
Dutch Design.

Pieter Bruegel,
Toren van Babel, 1563.
Museum Boijmans Van
Beuningen, Rotterdam.

De tentoonstelling BABEL – Oude
Meesters terug uit Japan geeft een uniek
overzicht van de kunst in de vijftiende en
zestiende eeuw en bestrijkt bijna een
eeuw, beginnend bij Dieric Bouts en
eindigend bij Pieter Bruegel. Bijzonder is
de spectaculaire ontwikkeling die de kunst
in de Lage Landen in deze eeuw doormaakt: van kunst in het teken van religie
naar kunst met andere thema's, zoals
landschappen, portretten en stillevens.
Naast De toren van Babel zijn in deze
expositie nog 38 schilderijen, 43 prenten
en tien beelden uit de museumcollectie
te bezichtigen. Museum Boijmans Van
Beuningen beschikt – als één van de
weinige musea ter wereld – over een rijke
verzameling vroeg-Nederlandse kunst.

hoe anders in Japan naar dit schilderij
gekeken is. De kunstwerken werden niet
ervaren als Bijbelse vertelling, maar als
realistische voorstellingen uit een fascinerende tijd. Het museum kreeg vragen als:
“Hoe hoog was de toren?” en “Hoe ziet
deze er van binnen uit?”. “Hoeveel mensen
zijn er aan het werk op de toren?” en “Waar
stond hij?”. Deze Japanse invalshoeken
inspireerden het museum bij het maken
van de tentoonstelling.

De toren van Babel en negentig andere
zeer bijzondere topstukken uit de collectie
van Museum Boijmans Van Beuningen
waren in 2017 te zien in Tokio en Osaka,
Japan. Een van de absolute topstukken
van de tentoonstelling is De toren van
Babel van Pieter Bruegel. Opvallend is

Het museum biedt op aanvraag rond
leidingen in het Engels, Duits en Frans.
Deskundige gidsen vertellen u over de
kunsthistorische ontwikkeling in deze
periode en de bijzondere iconografie van
de werken.

Verrijk uw bezoek
Bij de tentoonstelling wordt een
Nederlands- en Engelstalige audiotour
aangeboden waarin de kunsthistorische
achtergronden van de kunstwerken
worden toegelicht.

BAUHAUS
09 februari 2019 – 26 mei 2019

Pieter Paul Rubens,
Thetis dompelt
Achilles in de Styx,
olieverf op paneel,
1630 – 1635. Museum
Boijmans Van Beuningen,
Rotterdam.

Rubens – Grootmeester van de olieverfschets
08 september 2018 – 13 januari 2019
Museum Boijmans Van Beuningen en het
Museo Nacional del Prado in Madrid
bezitten beide een unieke verzameling
olieverfschetsen van Peter Paul Rubens
(Siegen 1577 – Antwerpen 1640). Al
jarenlang bestaat de gezamenlijke wens
om de mooiste werken uit beide collecties
samen te brengen en aan te vullen met
topstukken uit andere musea, zodat
een uniek overzicht ontstaat. Dit gaat
gebeuren in het najaar van 2018. De
tentoonstelling Rubens – Grootmeester
van de olieverfschets vindt plaats in de
grote Bodonzaal (1500 m2) van het
museum. De tentoonstelling Rubens –
Grootmeester van de olieverfschets geeft
voor heel even toegang tot de kamer
waarin Rubens zijn meest persoonlijke
werken bewaarde. Museum Boijmans
Van Beuningen brengt de vijfenzestig
mooiste olieverfschetsen van over de hele
wereld in Rotterdam bijeen en toont deze
met topstukken uit eigen collectie. De
bezoeker krijgt letterlijk een inkijk in zijn
binnenwereld.

Bruiklenen van over de hele wereld
De selectie schetsen uit beide musea zal
worden aangevuld met bruiklenen van
over de hele wereld zoals de Metropolitan
Museum of Art in New York, het Art
Institute in Chicago, The J. Paul Getty
Museum in Los Angeles, Museo Thyssen-
Bornemizsa in Madrid, The National
Gallery in Londen en het Louvre in Parijs.
Door de medewerking van deze musea
kan het meesterschap van Rubens
werkelijk in volle glorie getoond worden.
Verrijk uw bezoek
Bij de tentoonstelling is een Nederlandse
en Engelse audiotour beschikbaar
waarmee de bezoeker meer te weten
komt over Rubens als kunstenaar en
de verhalen die hij in zijn werken zo
krachtig wist te verbeelden. Op aanvraag
bieden wij ook rondleidingen door de
tentoonstelling in het Engels, Duits en
Frans.

Marcel Breuer,
B35, 1928. Museum
Boijmans Van Beuningen,
Rotterdam.

In 2019 is het 100 jaar geleden dat
Bauhaus werd opgericht. Tussen 1919 en
1933 was het Bauhaus een vernieuwende
kunst- en ontwerpschool in Duitsland.
Museum Boijmans Van Beuningen laat de
Nederlandse kant van Bauhaus zien.
Rotterdam was in de jaren tussen de
beide wereldoorlogen de stad waar het
modernisme het meest prominent tot uitdrukking kwam in de architectuur en vorm-

geving. Voor deze tentoonstelling wordt
de eigen collectie van het museum aangevuld met bruiklenen uit binnen- en
buitenland. Aan de hand van kunstwerken, meubels, keramiek, textiel,
gebruiksvoorwerpen, foto’s, typografie en
architectuur wordt de inspirerende relatie
tussen Nederland en het Bauhaus zichtbaar gemaakt.

Verrijk uw bezoek
Speciaal voor touroperators heeft het
museum speciale tarieven. Deze tarieven
gelden vanaf 15 personen en gelden
uitsluitend bij vooraf reserveren en ondertekening van het contract ‘Touroperators
en reisagenten’. Wilt u het bezoek aan
Museum Boijmans Van Beunigen verrijken?
Dan is het mogelijk om een audiotour of
een rondleiding met een deskudige gids
te boeken.
Gratis
Een overzichtelijke plattegrond van het
museum wordt u gratis aangeboden bij de
informatiebalie. Deze is verkrijgbaar in de
Nederlandse en Engelse taal.

Depot Boijmans Van Beuningen
Open in 2020

© MVRDV

In het Rotterdamse Museumpark wordt
gebouwd aan het allereerste openbare
kunstdepot ter wereld: Depot Boijmans
Van Beuningen. Met zo’n 145.000 stukken
uit de collectie van Museum Boijmans
Van Beuningen vormt het depot een ware
schatkamer, vol werken die bewaard
werden achter gesloten deuren, maar nu
toegankelijk worden voor iedereen.
Bezoekers bepalen zelf hun route door
het gebouw, zigzaggend over zwevende
trappen, langs loopbruggen, vitrines
en wanden vol kunstwerken. Ze krijgen
een beeld van wat er achter de schermen

van het museum gebeurt en kijken mee
over de schouders van tentoonstellingsmakers en restauratoren. Een expreslift
voert naar de top van het gebouw. Hier
komt een vrij toegankelijk dakterras met
Grand Café, daktuin en een fenomenaal
uitzicht over de stad. Het bijna 40 meter
hoge gebouw is een ontwerp van het
toonaangevende Rotterdamse architectenbureau MVRDV, onder meer bekend
van de Markthal. De skyline van Rotterdam krijgt er met Depot Boijmans Van
Beuningen een landmark bij. Het Depot
opent in 2020.

Entree

Regulier

Groepsprijs

Touroperator

Volwassene
€ 17,50
Kinderen t/m 18 jaar 		 gratis

€ 15,00

€ 10,50

Volwassene*
€ 20,00
(8 sep 2018 – 13 jan 2019)

€ 17,50

€ 13,00

Audiotour
vaste collectie

€ 3,00

€ 3,00

€ 2,50

Audiotour
BABEL

€ 3,00

€ 3,00

€ 2,50

Audiotour
Rubens

€ 3,00

€ 3,00

€ 2,50

Rondleiding
€ 85,00
vaste collectie			
(Nederlands)

€ 85,00

€ 82,00

Rondleiding
€ 100,00
vaste collectie			
(buitenlandse taal)		

€ 100,00

€ 97,00

Rondleiding
€ 85,00
Rubens / BABEL			
(Nederlands)

€ 85,00

€ 82,00

Rondleiding
€ 100,00
Rubens / BABEL			
(buitenlandse taal)

€ 100,00

€ 97,00

*Tijdens sommige bijzondere tentoonstellingen geldt een toeslag. Er geldt een toeslag
tijdens de tentoonstelling Rubens – Grootmeester van de olieverfschets van € 2,50 voor
het gehele museum.

Tegen betaling
Audiotour – vaste collectie
Met deze hoogtepuntentour krijgt de bezoeker achtergrondinformatie bij een aantal
kunstwerken uit de vaste collectie en
spannende details te horen. Of luister naar
De keuze van de conservator waarin gastconservator Carel Blotkamp en conservator oude schilder- en beeldhouwkunst
Friso Lammertse met elkaar in gesprek
gaan over de kunst. De Tour is beschikbaar
in de Nederlandse en in de Engelse taal.
Audiotour
Tentoonstellingen BABEL en Rubens
Bij de bijzondere tentoonstellingen zoals
BABEL – Oude Meesters terug uit Japan
en Rubens – Grootmeester van de olieverfschets biedt het museum een speciale
audiotour. De tour is beschikbaar in de
Nederlandse en Engelse taal.
Rondleidingen met deskundige gids
Museum Boijmans Van Beuningen biedt
staandaard drie rondleidingen door de
vaste collectie. Zo duikt u met uw gezelschap dieper in de vaste collectie van het
museum en mist u de bijzondere verhalen
niet. Per gids geldt een maximum van 15
personen. De rondleidingen kunnen
worden gegeven in het Nederlands,
Engels, Duits en Frans.
Rondleiding topstukken vaste collectie
Een interessante rondleiding langs de
topstukken van het museum. De ervaren
rondleiders van Museum Boijmans Van
Beuningen nemen u mee langs diverse
kunstwerken in een rondleiding door de
tijd, van de middeleeuwen tot nu.
Rondleiding Collectie surrealisme
Museum Boijmans Van Beuningen is het
enige museum in Nederland met een
grote collectie surrealistische kunst. Deze
rondleiding gaat langs surrealistische
schilderijen, beelden en installaties.
Rondleiding collectie vormgeving
De rondleiders van Museum Boijmans
Van Beuningen nemen je mee langs een
dertigtal thema’s uit de geschiedenis van
de vormgeving, van middeleeuws aarde
werk tot een servies van Hella Jongerius.

Collectie Museum Boijmans
Van Beuningen. Foto: Aad
Hoogendoorn

Reserveren
Om in aanmerking te komen voor de

speciale touroperator-tarieven is vooraf
reserveren verplicht. Boekingen voor
audiotours, rondleidingen en horeca
dienen ook vooraf te worden gereserveerd
en zijn op basis van beschikbaarheid.
Voor boekingen of meer informatie kijk op
boijmans.nl/touroperator of mail naar
toerisme@boijmans.nl
Voorwaarden
Bij een reservering ontvangt u van
Museum Boijmans Van Beuningen
een contract ‘Touroperators en reisagenten’ met daarin alle voorwaarden.
• De speciale touroperator-tarieven
gelden alleen na ondertekening van het
contract ‘Touroperators en reisagenten’ .
• Uw bezoek aan Museum Boijmans Van
Beuningen wordt achteraf gefactureerd.
Betaling in Museum Boijmans Van
Beuningen is niet mogelijk. Voor alle
facturen geldt een betalingstermijn van
21 dagen.
• Het definitief aantal personen dient
uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan
uw bezoek te worden doorgegeven. 
Het aantal gasten dat op dat moment
bekend is bij Museum Boijmans Van
Beuningen, is bindend voor de factuur.
• Wij verzoeken u op de afgesproken tijd
te arriveren zodat wij u de gereserveerde
rondleiding, audiotour en eventuele
horeca kunnen garanderen.
• Genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Zalen in Boijmans
Boijmans beschikt ook over een aantal
prachtige zalen die u kunt huren exclusief
voor uw gezelschap. De zalen bevinden
zich in de oude directievleugel en kunnen
zowel overdag en ’s avonds gehuurd
worden. Het Paviljoen en de het entreegebied zijn alleen in de avonduren
exclusief beschikbaar. Onze zalen zijn
geschikt voor groepen tot maximaal 350
personen. Voor meer informatie kijk op
boijmans.nl of neem contact op met:
evenementen@boijmans.nl
of bel tijdens kantooruren:
010 – 44.19. 539

Openingstijden
Het museum is open van dinsdag t/m
zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Gesloten
op Eerste Paasdag en Eerste Kerstdag.
Kijk voor actuele openingstijden op
boijmans.nl
Parkeren
Voor touringcars zijn er speciale parkeerplaatsen in de binnenstad. Voor de hoofd
ingang van het museum is een kiss & ride
strook beschikbaar waar u de touringcar
gratis mag parkeren en uw gezelschap
kunt laten uitstappen.

Museumpark 18-20
NL-3015 CX Rotterdam
t +31 (0)10 44.19.400

toerisme@boijmans.nl
boijmans.nl
Museum Boijmans Van Beuningen
Foto: Studio Hans Wilschut.

