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2022: Het jaar van bloei, continuïteit, maar ook
van veranderingen
Het eerste jaar dat Depot Boijmans Van Beuningen de wereld achter de
schermen van het museum toont, zijn de verwachtingen overstegen. Het
Rotterdamse museum blikt terug op een levendig jaar en ziet ook uit naar de
toekomst.

Een nieuwe trekpleister voor Rotterdam, het vertrek van een directeur en de inzet voor het

museumgebouw van de toekomst komen allemaal samen in 2022. Het jaar begon in lockdown,

maar het depot is met alle activiteiten, onderzoek, zorg en bezoekers tot bloei gekomen en heeft

zelfs de hoogste verwachtingen overtroffen. Zo'n 270.000 mensen zagen in 2022 de wereld

achter de schermen van het museum, het werkgebouw achter de toonzaal. Er zijn binnen de

spiegelende façade kunstwerken onderzocht, gerestaureerd, gereviseerd, gedocumenteerd,

gefotografeerd, gepresenteerd - tegen de achtergrond van het Rotterdamse straatbeeld.

Daarnaast heeft ook Zuid. Boijmans Van Beuningen zich in dit jaar gevestigd als blijvende plek

voor talentontwikkeling en samenwerking in Rotterdam-Zuid. Boijmans blikt terug op

samenwerkingen, presentaties, onderzoek, restauraties en vooral een levendig depot vol

bezoekers en professionals. En is trots op het groeiende aantal particulieren, bedrijven en

fondsen dat in 2022 Boijmans financieel heeft gesteund om deze vooruitgang mogelijk te

maken. Het was ook een jaar van verandering, Sjarel Ex heeft na ruim 18 jaar directeurschap

zijn bakens verzet en nam in september afscheid. Directeur Ina Klaassen zet zich als directeur

bestuurder in voor continuïteit en richt de blik op het museum van de toekomst. Boijmans

streeft naar een doorbraak met gemeente en architect voor een functioneel en exploitabel

museum waar Rotterdam en toekomstige bezoekers trots op zijn.

Collectie te zien
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Het depot is een nieuw museumgebouw om kunst in te ervaren. Presentaties in het depot zijn

niet als de tentoonstellingen in het museum, het gaat meestal niet om kunsthistorische

ordening, thema, periode of stijl, maar eerder om de verhalen die achter de individuele stukken

verscholen zitten.

Een nieuwe ervaring voor tentoonstellingsmakers is dat de presentaties niet onafhankelijk van

elkaar bestaan en beleefd worden, maar dat alles reageert op elkaar en het bezoek aan het depot

vooral één grote totaalervaring is. Bezoekers kunnen depotrondleidingen bijwonen, of door het

gebouw dwalen en de presentaties bekijken, leren over restauratiewerkzaamheden of toevallig

zien hoe topstukken zich door het gebouw verplaatsen met art handlers.

 

Presentaties in het depot

- In het depot waren zeven presentaties te bewonderen: Hoogtepunten uit de museumcollectie:

proefopstelling, Getekende herinneringen van Albert J. Elen, Paul McCarthy’s ‘Bunkhouse’,

Unpacking Boijmans, ‘Piranesi op papier’ en de presentatie van collectiestukken in de atrium

vitrines.

- Door de wisselende opstellingen blijft het gebouw van binnen veranderen en zijn er steeds

nieuwe objecten te zien. Hierdoor leeft het depot: wissels in het atrium, wissels in de

compartimenten, veranderingen in de restauratieateliers, toevoegingen van films op de

schermen en wisselingen van films in de filmruimte.

- De collectie is ook op steeds meer plekken in het gebouw te zien. In de loop van het eerste jaar

is een aantal nog lege ruimtes en muren in gebruik genomen voor het tonen van kunstwerken

en het vertellen van verhalen.

- Er is een begin gemaakt aan nieuwe presentatie-elementen zoals sokkels, vitrines,

ophangingen, en meer. Dit wordt gedaan in samenwerking met Phill Procter en Studio

Ossidiana. Hiermee bouwt Boijmans een assortiment aan presentatiemiddelen op dat past bij

het depotgebouw, waar jaren op voortgebouwd wordt en zo een duurzamere manier van werken

met zich meebrengt. 

- Family of Objects is een meerjarig publieksprogramma waarbij bezoekers en medewerkers de

collectie bekijken als een grote familie en samen nieuwe verhalen bedenken.

Reizende tentoonstellingen

- 'À la campagne' het Franse licht van Maris tot Monet’ in Fries Museum (Ruim 70.000

bezoekers)

- ‘A Surreal Shock’ Seoul Arts Center (door covid bijna 60.000 bezoekers)

- ‘Sólo lo maravilloso es bello. Surrealismo en Diálogo’ in Museo del Palacio de Bellas Artes

(ruim 246.000 bezoekers)



- ‘De Toren van Babel’ van Pieter Bruegel I was te zien in De Hermitage in Amsterdam

- Acht topstukken van Museum Boijmans Van Beuningen zijn in een langdurige bruikleen te

zien in het recentelijk nieuw heropende KMSKA in Antwerpen

Collectie uitgebreid
Schenkingen

De Rotterdamse collectie breidt zich ook uit met veel prachtige nieuwe aanwinsten, waaronder

veel schenkingen ter ere van het afscheid van Sjarel Ex, zoals:

- ‘Grensposten’ (2022, 1993), een fotoserie van Sushan Kinoshita, geschonken door Hidde van

Seggelen

- ‘Muffit’ (1990), een gouache van Co Westerik geschonken door Jan Christiaan Braun

- ‘Cinquante Fifty (Installation for a Parking Lot)’ (2000), een video-installatie van Pipilotti

Rist, geschonken door Han Nefkens

- ‘Zonder titel’ (1989), een installatie van Berend Strik, schenking kunstenaar

Aankopen

De meest bijzondere aankoop was natuurlijk het Peinture-poème (Musique, Seine, Michel,

Bataille et moi), van Joan Miró. Maar andere mooie aankopen zijn 88 ansichtkaarten van de

serie I got up van On Kawara,  een boekje van Gertrude Pape en 4 werken van Sarkis. We

hebben ook twee Kabra Blauw vazen van Boris van Berkum verworven, onlangs ingewijd door

Wintipriesteres Marian Markelo, waarvan er een in de presentatie Unpacking Boijmans is te

zien, en voor de prenten- en tekeningencollectie onder meer een prachtige souvenirroos en een

tekening van Louise Charlotte de Neufville Ritter.

 

Collectie onder de loep
Museum Boijmans Van Beuningen beschouwt onderzoek naar de collectie en de eigen

geschiedenis als één van de kerntaken. In het depot kijkt het publiek mee met verschillende

onderzoeken in onderzoekspresentaties. 2022 is ook het eerste jaar dat Boijmans in het nieuwe

depot werkt met vier restauratieateliers, waar voor het oog van de bezoekers werkzaamheden

verricht worden. Zo’n eerste jaar is uniek voor een museumorganisatie, omdat het een nieuwe

manier van werken introduceert aan alle betrokken medewerkers.  

Onderzoek

https://www.boijmans.nl/collectie/kunstwerken/183028/muffit
https://www.boijmans.nl/collectie/kunstwerken/150123/cinquante-fifty-installation-for-a-parking-lot
https://www.boijmans.nl/collectie/kunstwerken/182452/peinture-poeme-musique-seine-michel-bataille-et-moi
https://www.boijmans.nl/collectie/kunstwerken/4699/30-jul-68
https://www.boijmans.nl/collectie/kunstwerken/182474/maisie-to-lewis-maisie-aan-lewis
https://www.boijmans.nl/collectie/kunstwerken/171949/sculptuur


-Qua onderzoeksprojecten is er binnen de coronaregeling van het Mondriaan Fonds door Bram

Donders gewerkt aan het onderzoek naar vrouwelijke kunstenaars in de 19e eeuw. Dit

onderzoek past binnen de samenwerking ‘De Andere Helft. Vrouwen in de Nederlandse

kunstwereld (1780-1980)’ met RKD, Rijksmuseum, Stedelijk Museum en de UvA waaraan

Boijmans zich verbonden heeft. 

-Milou Goverde heeft met financiering vanuit het Bröcker fonds verder geschreven aan de

Boijmans Studie over negentiende-eeuwse schilderijlijsten die eind 2023 gaat verschijnen. 

- Voor de afronding van het Getty Paper Project onderzoek t.b.v. de online bestandscatalogus

Italiaanse tekeningen 1400-1600 is een extra beurs van de Getty ontvangen voor redactie en

vertaling. Er wordt tot medio 2023 gewerkt aan de redactie en online plaatsen van de 381

tekeningen. De catalogus is online al ‘under construction’ te zien.

-Mireille Linck heeft haar Piranesi onderzoek gepubliceerd in een online bestandscatalogus

onder redactie van conservator Peter van der Coelen en directeur C&O Sandra Kisters.

-We werken met het RCE samen aan een meerjarig onderzoeksprogramma Erfgoed van de 20e

eeuw, waarbij in onze restauratieateliers meegewerkt wordt aan diverse

onderzoeksprogramma's. 

 

Restauratie/conservering:

- Onderzoek naar de spiegelkamer van Kusama en schoonmaak daarvan

- Onderzoek naar schilderijen van Karel Appel

- Onderzoek naar Van Gogh’s ‘De populierenlaan bij Nuenen’

- Onderzoek naar glas degradatie

- Restauratie zelfportret Kees Timmer

- Restauratie portret ‘Portret van Pietro Cenni’ van Francesco Francia

- Restauratie Italiaans majolica

- Houten beelden zijn onderzocht en geconserveerd

- Werkzaamheden voor bruiklenen

- Het Rijksinstituut voor Cultureel Erfgoed is met onderzoeksapparatuur in huis geweest om

röntgenfoto’s te maken, pigmentonderzoek te verrichten en technische dossiers aan te vullen

Collectie in de les: educatie en publieksbegeleiding
- Meer dan 62.000 bezoekers nemen deel aan instaprondleidingen in het depot.

- Meer dan 11.000 leerlingen nemen deel aan educatieprogramma's in Depot, op Zuid en in de

klas.

https://rkd.nl/nl/over-het-rkd/actueel/nieuws/1099-vrouwen-in-de-nederlandse-kunstwereld-1780-1980
https://www.boijmans.nl/collectie/onderzoek/italiaanse-tekeningen-1400-1600
https://www.boijmans.nl/collectie/onderzoek/piranesi
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/erfgoed-van-de-moderne-tijd/programma-erfgoed-van-de-20e-eeuw


- De Depot app wint een Webby Award; door de vakjury van de International Academy of

Digital Arts and Sciences bekroond.

- Innoveren op vlak van toegankelijkheid met kennissessies, rondleidingen met

stemtolk/schrijftolk en Boijmans met Gebaren.

- Lancering van een nieuw pakket publieksprogramma': Family of Objects, Boijmans Backstage,

Lab op Pad, Inpakworkshops en meer.

- Na twee jaar corona de Museumnacht terug in Depot en op Zuid.

- Op school meer mogelijk gemaakt door intensieve samenwerking met Mytylschool De Brug,

Wolfert Dalton, Dr. M Polanoschool, de Mariaschool, Melanchthon Wilgenplaslaan en Accent

college Hoogvliet.

- Trainee conservator educatie versterkt team: Gianni Antonia start een uniek opleidingstraject

- Het team van publieksmedewerkers kreeg een training van Sunflower Hidden Disabilities.

Medewerkers dragen een speld, broche of keycord om te laten zien aan mensen met een hidden

disability bij wie men terecht kan en we laten zien dat we weten hiermee om te gaan.

Zuid. Boijmans Van Beuningen

- Met een nieuwe naam is 'Zuid. Boijmans Van Beuningen' dit jaar gevestigd als blijvende

locatie voor educatie, talentontwikkeling en samenwerking in Rotterdam-Zuid. 

- Opening van de Boijmans 'Kunstwerkplaats' op Zuid, door kinderburgemeester Louey

Zerourou en kinderraadslid Klimaat Salma Omanssour.

- Drie 'fellows' deden artistiek onderzoek naar de relatie tussen museum en stad: Pip Passchier,

Alona van Rosmalen en Mar Muñoz Aparici.

- Drie 'commissions' boden ruimte aan talentvolle makers met: Pris Roos, Latischa Sparks

en Priscila Fernandes.

- In het programma '3 Question Marks, Each Inside A Frame’ ontwikkelden drie Rotterdamse

mediakunstenaars op Zuid nieuw werk in relatie tot de Boijmans videocollectie. 

- MBO studenten van Zadkine starten een pilotproject over leren en werken in de culturele

sector: Boijmans Startacademie op Zuid.

- 2025 leerlingen zijn langs geweest op Zuid.

- Museumnacht op Zuid.

 

Collectie bezocht
- Ruim 270.000 bezoekers liepen door het depotgebouw.

- Museumnacht in Depot en op Zuid.

https://hiddendisabilitiesstore.com/nl/


- Bezoek van Erasmus MC met jongen die met bed en al door het depot gereden is. Het uitzicht

vanuit zijn kamer in het ziekenhuis was het depot. Het was zijn wens om het depot en

bijzondere schilderijen van dichtbij te zien. 

-Een fantastische open dag in het depot voor het afscheid van directeur Sjarel Ex, een middag

met live performances van Anne Vegter & Mehmet Polat, Ton Zwerver en Peter Somuah, en

door beeldend kunstenaar Sarkis bedachte afscheidsceremonie en verschillende extra

kunstwerken als schenkingen aan het museum.

- Het team publieksmedewerkers blijft altijd in ontwikkeling en wil de bezoeker welkom laten

voelen en te ontvangen met alle aandacht zodat ze hun bezoek blijven herinneren als een

prettige ervaring en een plek waar men graag weer terugkomt.

- Kunstpakt samenwerking met Dr. M Polanoschool en Wereldmuseum om een doorlopend

onderwijsprogramma te ontwikkelen rondom culturele vorming en burgerschap voor leerlingen

met een auditieve beperking.

 

Meer feiten en cijfers:

- Gault Millau heeft restaurant Renilde 15 punten toegekend

- Staat op 5 van Best New Design Restaurant 2022 van Entree Magazine

- Eerste bruiloft in het depot

- Amsterdam Fashion Week event met modelabel Francon in het depot

- Optredens van Renée Froger & Kris Kross Amsterdam

- ABN AMRO Open presenteert Medvedev als nieuwe topspeler van 50ste tennistoernooi.

- Onderdeel van Museumcongres 2022, workshops in Coert en A3.03.

- Naar aanleiding van de afsluiting van Boijmans bij de Buren komen alle ‘’buren’’ samen in

Renilde voor een ontbijt

- Dakenplan verzamelt gemeentes in Coert om de daktuin van het depot als voorbeeld te nemen

voor de grote gemeentes van Nederland

- 96 events in 2022

- Meer dan 41.595 mensen hebben de Depot-app

- Meer dan 353 Depot-kerstballen verkocht

- Meer dan 1.583 mensen drinken uit Depotmokken

- Meer dan 6.874 ansichtkaarten

- Meer dan 1.637 Susan Bijl tassen verkocht in 2022

 

Awards in 2022



- WAF Awards - Futureglass Prize winner Depot Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

- Dutch Design Award - winnaar Depot Boijmans Van Beuningen, categorie Habitat

- Rotterdam Architectuurprijs - winnaar Public Choice award Depot Boijmans Van Beuningen,

Rotterdam

- Architizer A+ Award - Depot Boijmans Van Beuningen wint Popular Choice award, categorie

Gallery & Exhibition Spaces

- BNA Beste Gebouw van het Jaar - Depot Boijmans Van Beuningen winnaar categorie

'stimulerende omgevingen’

- Depot-app wint Webby Award voor categorie ‘Apps and Software, Art, Culture, and Events

2022’

 

- (Nominatie) Dezeen Awards - shortlist Depot Boijmans Van Beuningen, Rotterdam,

Architecture category

- (Nominatie) WAF Awards - shortlist Depot Boijmans Van Beuningen, Rotterdam - Completed

Buildings category

- (Nominatie) MIPIM Awards 2022 - Best cultural & sports infrastructure - Finalist Depot

Boijmans Van Beuningen

- (Nominatie) Renilde voor Entree Awards 2022, Best New Design Restaurant

 

Samenwerkingen
14 samenwerkingen (Feyenoord, Bijenkorf  en De Bonte Koe, Codarts projectweek, ArtEZ,

Pasen en DeBonteKoe, WdKA, RSZV, Krajicek Foundation, Dakendagen tours, SSRR, De

Zonnebloem, Francon – Amsterdam Fashion Week, YG Studios (yoga) en meer dan 350 RET

medewerkers (rotterdamambassadeurs) en hun familieleden brengen een gratis bezoek tijdens

de RET dagen of betreden het depot op eigen gelegenheid)

 

Steun
- Zuid. Boijmans Van Beuningen werd mogelijk gemaakt door: Fonds 21, Mondriaan Fonds,

Innovatielab en Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland



OVER MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN

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

- Aankoop van ‘Peinture poème (Musique, Seine, Michel, Bataille et moi)’ werd mogelijk

gemaakt door Vereniging Rembrandt (mede dankzij haar Nationaal Fonds Kunstbezit, haar

Dura Kunstfonds, haar Innorosa Fonds, haar Themafonds Moderne Kunst en de jaarlijkse

bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds), Museaal Aankoopfonds, Mondriaan Fonds,

Stichting Museum Boijmans Van Beuningen, VriendenLoterij, Stichting Bevordering van

Volkskracht, G.Ph. Verhagen-Stichting, Kring van Eyck, Boijmans Business Club en Boijmans

Corporate Members, Stichting Elise Mathilde Fonds, Erasmusstichting en diverse particulieren

- Het schilderij ‘Populierenlaan bij Nuenen’ van Vincent van Gogh was te zien op de TEFAF

omdat het TEFAF Restauratiefonds bijdraagt aan de restauratie van het schilderij.

 

Schenkingen

VriendenLoterij gaf in 2022 € 554.667 als vaste partnerbijdrage + bijdrage uit geoormerkte

loten.

Het Depot Boijmans Van Beuningen is mede mogelijk gemaakt door Stichting De Verre Bergen,

gemeente Rotterdam, VriendenLoterij, The Asahi Shimbun, Stichting Elise Mathilde Fonds,

Peterson Control Union, De heer en mevrouw Schoufour-Martin, KPN, Stichting Bevordering

van Volkskracht - Fonds op naam Swart-van Essen, Piet van der Slikke en Sandra Swelheim,

Erasmusstichting, VSBfonds, Jurgen en Carin Stegmann-Overzier, G.Ph.Verhagen-Stichting,

Familie Verweij-Engelaer, Nedspice, Port of Rotterdam, Bruynzeel, PwC en RSM | Audit | Tax |

Consulting, en zij die niet genoemd wensen te worden.

 

Museum Boijmans Van Beuningen
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