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Ruim half miljoen bezoekers zien collectie van
Boijmans bij de buren
Terugblik op grootse samenwerking met acht buren

Meer dan vijfhonderd topstukken uit de collectie van Museum Boijmans Van

Beuningen zijn de afgelopen jaren te zien geweest in elf tentoonstellingen bij acht

buren in Rotterdam. Dat smaakt naar meer.

De hekkensluiter van Boijmans bij de Buren, ‘Maritieme Meesterwerken’ in het Maritiem

Museum, sloot vorige maand af met 180.000 bezoekers op de teller. Hiermee komt een einde

aan een grootse samenwerking tussen Boijmans en acht buren om de collectie zichtbaar te

houden tijdens de renovatie van het museum. In totaal trokken de elf tentoonstellingen

568.366 bezoekers, ondanks verschillende lockdowns. Dankzij deze samenwerking en de

genereuze steun van stichting Droom en Daad werden in totaal ruim vijfhonderd topstukken uit

de museumcollectie buiten de eigen museummuren in een ander licht worden getoond. Een

unicum: het is voor het eerst dat zoveel Rotterdamse instellingen met een jarenlange

samenwerking de collectie van Boijmans zichtbaar houden.

 

Ina Klaassen, directeur Museum Boijmans Van Beuningen: “De waardevolle

samenwerkingen als Boijmans bij de Buren zijn essentieel om onze prachtige collectie

zichtbaar te houden. Museum Boijmans Van Beuningen is onze collega musea, onze buren,

zeer dankbaar. Door de kruisbestuivingen die zijn ontstaan op iedere buurlocatie in de stad

kon de bezoeker de Boijmans topstukken in een ander licht zien, opnieuw verliefd worden.

Terugblikkend op een half miljoen bezoekers denken wij vooral: dit willen we in de toekomst

vaker doen.”

  

Wens voor de toekomst
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Het waren elf tentoonstellingen die het publiek niet alleen in staat stelde om de kunstschatten

uit de museumcollectie te kunnen bewonderen, maar die tegelijkertijd een mogelijkheid waren

om te experimenteren met de collectie van het Boijmans en interessante combinaties en

crossovers te zoeken met collecties uit de ‘buurmusea’. En zelfs de tentoonstellingen in de

Kunsthal, waar alleen werk uit Museum Boijmans Van Beuningen te zien was, gaf veel ruimte

voor experiment omdat het de mogelijkheid bood om twee collectieonderdelen – schilderijen en

tekeningen – in samenhang te tonen. Hoewel dit in het museumgebouw ook zou kunnen, is dit

vanwege de kwetsbaarheid van het materiaal van de tekeningen niet goed mogelijk op deze

schaal. Deze presentaties hebben zowel voor het publiek, Museum Boijmans Van Beuningen als

de buurmusea veel nieuwe inzichten en inspiratie opgeleverd.  

 Als belangrijke bijvangst zijn bovendien de banden met de buurmusea verder versterkt. De

samenwerking in het kader van ‘Boijmans bij de Buren’ vraagt om een vervolg; de wens is om in

de toekomst nog meer met elkaar in overleg te gaan om de Rotterdamse collecties samen te

laten komen en nieuwe verhalen te vertellen voor en met het publiek. 

 

Boijmans bij de Buren: de feiten 

  

525 topstukken 

11 tentoonstellingen 

8 buurlocaties 

Looptijd Boijmans bij de Buren: 9 februari 2020 – 4 september 2022 

Totaal aantal bezoekers: 568.366 

  

Met dank aan stichting droom en daad 

  

Picasso op Papier - Kunsthal Rotterdam 

8 februari 2019 - 12 mei 2019 

67.208 bezoekers 

74 werken 

  

Branding Rotterdam – Chabot Museum 

15 maart 2019 - 1 september 2019 

14.000 bezoekers 

15 werken 

  



Rothko en ik – Stedelijk Museum Schiedam 

16 maart 2019 – 22 maart 2020 

64.270 bezoekers 

1 werk 

  

Samensmeden - Meesters in Zilver - Belasting & Douane Museum 

16 maart 2019 – 17 januari 2021 

28.089 bezoekers 

30 werken 

  

De duizelingwekkende verbeelding van Piranesi – Kunsthal Rotterdam 

25 mei 2019 – 1 september 2019 

65.918 bezoekers 

73 werken 

  

Mensbeelden - Kracht & Kwetsbaarheid – Erasmus MC 

9 september 2019 – 28 mei 2021 

5 werken 

 * bezoekers niet meegeteld, omdat de tentoonstelling stond in een vrij toegankelijk gebouw  

 

Meesterlijk! – Kunsthal Rotterdam 

7 december 2019 – 29 maart 2020 

101.801 bezoekers 

149 werken 

  

Ateliergeheimen – Museum Rotterdam 

14 december 2019 – 23 augustus 2020 

17.125 bezoekers 

10 werken 

  

REMIX ROTTERDAM. Boijmans X Wereldmuseum 

3 september 2020 – 9 januari 2022 

29.955 bezoekers 

79 werken 



OVER MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN

Boijmans Van Beuningen – een huis voor verbeelding, inspiratie en creativiteit

  

Kunst stelt alles voor – Chabot Museum 

2 juni 2020 – 29 november 2020 

14.575 bezoekers 

21 werken 

  

Maritieme Meesterwerken – Maritiem Museum 

12 februari 2021 – 4 september 2022 

180.000 bezoekers 

68 werken 

  

 

 

Museum Boijmans Van Beuningen
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