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IF ART IS NOT SEEN, 

IT IS NOT ALIVE. 

WITHOUT CARE, 

ART IS ENDANGERED.  1

 

1 Bettina Friedli, red., Schaulager. Preserve, Study, Share (Bazel: Laurenz Foundation, 2012), 12. 
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toekomstige werking van het Depot Boijmans Van Beuningen en me het Programma van             

Eisen doorspeelde. 
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TOELATING TOT BRUIKLEEN  

  

 

 De auteur en de promotor geven de toelating deze masterproef voor consultatie beschikbaar 

te stellen en delen ervan te kopiëren voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder de 

beperking van het auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot de verplichting de bron 

uitdrukkelijk te vermelden bij het citeren uit deze masterproef.  

  

 

Celine Vervaet 

24 mei 2018 
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INLEIDING 

 

Deze masterproef heeft als onderwerp ‘s werelds eerste volledig publiek toegankelijk 

kunstdepot: het Depot Boijmans van Beuningen in Rotterdam. De bouw van het Depot ging in maart 

2017 van start naar het ontwerp van MVRDV-architect Winy Maas, die met de Markthal een van de 

meest recente iconen van de stad op zijn naam heeft staan. De opening van het Depot staat ten 

vroegste eind 2020 of begin 2021 gepland. 

Het Depot Boijmans Van Beuningen zal dienen als opslagplaats voor de volledige collectie 

van het Museum Boijmans Van Beuningen, die tot op heden verspreid zit over zes locaties in 

Nederland en België. Daarnaast wil het Boijmans haar opslagruimte en expertise delen met 

particulieren, die over een kunstverzameling beschikken. De derde functie van het Depot Boijmans 

Van Beuningen is die van een publiek toegankelijke culturele instelling, want bezoekers krijgen in de 

toekomst de kans om de collectie te bezichtigen en een idee op te doen van hoe het er achter de 

schermen van een museum aan toe gaat. In die zin lijkt het Depot Boijmans Van Beuningen zich 

ergens tussen een museum en een depot in te situeren. Die dubbele functie brengt de nodige 

spanningen met zich mee, waarover ik mij in dit onderzoek zal buigen. 

 

Laat ik starten met toelichten waarom ik deze instelling als onderwerp voor mijn masterproef 

heb gekozen. Ten eerste woon ik sinds 2014 in hartje Rotterdam en ben ik sinds januari 2017 als gids 

aan het werk via UrbanGuides. In die hoedanigheid ben ik ontzettend begaan geraakt met het reilen 

en zeilen in de stad op gebied van kunst en architectuur. Ik neem mensen mee op 

architectuurwandelingen, maar vertoef nog vaker in het Museumpark, wanneer ik rondleidingen en 

workshops verzorg bij tentoonstellingen in Het Nieuwe Instituut en de Kunsthal. Met mijn 

museumjaarkaart loop ik natuurlijk ook regelmatig het Museum Boijmans Van Beuningen binnen. 

Bovendien is Rotterdam dé architectuurstad van Nederland waar sinds het bombardement 

van 1940, waarbij het hele historische stadscentrum werd weggevaagd, niets te gek lijkt: 

kubuswoningen, wolkenkrabbers, bruggen, een koopgoot, een opzienbarende markthal en bijgevolg 

een groeiend aandeel toeristen. Dat er in deze stad voor wordt gekozen om een experiment aan te 

gaan, is absoluut niet zo gek. De keuze was dus snel gemaakt om mijn masterproef te schrijven rond 

iets wat speelt in Rotterdam. 

Er was in de media al lange tijd heel wat te doen rond het Depot, toen nog het 

Collectiegebouw. Verschillende partijen stelden zich negatief op tegenover de plannen van de 

gemeente en het museum, in samenwerking met particuliere geldschieters van De Verre Bergen. 

Buurtbewoners en vrienden van het Museumpark wilden een groene zone in de stad liever behoeden 

voor een megalomaan nieuwbouwproject, het naburige Erasmus Medisch Centrum zag een 

spiegelend gebouw niet erg zitten en architect Jo Coenen vond dat het nieuwe gebouw een inbreuk 

vormde op de ruimte rond ‘zijn’ Nieuwe Instituut. Het kwam zelfs tot een aantal rechtszaken, maar 

begin 2013 was de kogel door de kerk: het Collectiegebouw zou er komen, in de vorm van een groot, 
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spiegelend, rond gebouw van MVRDV, het Rotterdamse architectenbureau dat als winnaar uit de bus 

kwam bij de architectuurwedstrijd. 

 

Ten tweede riep het idee van een publiek toegankelijk kunstdepot heel wat vragen bij me op. 

De term ‘kijkdepot’ draagt een zekere paradox in zich, daar je naar een depot normaal gezien niet 

gaat kijken. Een depot dient toch enkel voor de opslag van een verzameling? En is het museum niet 

de beste plek om kunst tentoon te stellen en bezoekers te ontvangen? Dat het Depot Boijmans van 

Beuningen een immense kunstcollectie veilig wil huisvesten is één ding, maar dat ze ook voor publiek 

toegankelijk wordt gemaakt, leidt tot een toch wel heel bijzonder vraagstuk.  

Het bewaren van kunstvoorwerpen vraagt om specifieke infrastructurele en klimatologische 

maatregelen. De aanblik van een depot, waar kunstvoorwerpen zijn geordend op basis van materiaal 

en grootte, lijkt dan ook in niets op die van een museumgebouw, waar curatie de vorm van een 

expositie bepaalt. Op dat moment zijn kunstwerken blootgesteld, ofwel exposed, aan de buitenwereld, 

wat in een depot nooit het geval is, daar zitten ze veilig en wel opgeborgen in hun cocon van een 

beveiligde omgeving.  

Die veilige opslag wil men in het Depot Boijmans van Beuningen nu presenteren aan het 

publiek. De vraag rijst hoe zoiets praktisch haalbaar is en welke meerwaarde dit voor bezoekers zal 

meebrengen. Plots krijgen zij de hele, gigantische collectie te zien, in plaats van een nauwkeurig 

uitgezochte selectie in de vorm van een tentoonstelling. Welk verhaal vertel je daarbij aan je 

bezoekers? Hoe wil men in het Depot Boijmans van Beuningen een boeiende publiekswerking 

genereren in wat tenslotte een netjes geordend apparaat is? Dit in tegenstelling tot de veranderlijke 

wereld van tentoonstellingen, denk bijvoorbeeld aan de Kunsthal die verderop in het Museumpark ligt, 

en die zelf geen collectie heeft, maar puur in het leven werd geroepen om blockbuster-exposities een 

thuis te geven. Hoe zal men in het Depot Boijmans van Beuningen een gevoel van overzichtelijkheid 

van de volledige collectie vertalen naar inzicht in de verzameling?  

Of wordt het kijkdepot simpelweg de tentoonstelling van de werking van een depot? Met 

andere woorden, gaat het in het Depot Boijmans van Beuningen louter over de werking van een 

museum en haar depot, of ook over de kunstwerken die in het depot zijn opgeslagen?  

 

Enerzijds wil ik onderzoeken hoe het Depot Boijmans van Beuningen de collectie behapbaar 

en interessant zal maken voor haar bezoekers, anderzijds vraag ik me af hoe ze diezelfde collectie 

zullen behoeden voor de bezoekers. Geen expositie maar toch exposed, hoe gaat dat in zijn werk? 

De spanningen die gepaard gaan met de unieke werking van het toekomstige Depot 

Boijmans van Beuningen wil ik in mijn masterproef onder de loep nemen en vergelijken met 

gelijkaardige situaties waarin een depot voor het publiek zichtbaar werd gemaakt. Aangezien het 

Depot Boijmans van Beuningen de eerste culturele instelling is die zo niet voor honderd, dan toch 

voor negentig procent als publiek toegankelijk kan worden beschouwd, is het onmogelijk de 

vergelijking aan te gaan met ‘volbloed’ soortgenoten. Het Depot Boijmans van Beuningen is voorlopig 
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enig in zijn soort en de toekomst zal uitwijzen of de verwachtingen kunnen worden ingelost. Wel zijn 

in het museale veld meerdere casussen te vinden waar met het tentoonstellen van het depot werd, en 

nog steeds wordt, geëxperimenteerd, zij het als onderdeel van een museum of als tijdelijke ingreep. 

Aan de hand van zulke casussen wil ik onderzoeken wat de strategieën zijn die worden toegepast om 

een depotsituatie naar het publiek te brengen en dit op een veilige en inhoudelijk interessante manier 

te doen. Deze masterproef is met andere woorden een verkenning naar de kenmerken van een 

relatief nieuwe tendens binnen het museumwezen, namelijk om de kunstopslag transparant te maken. 

 

Het eerste deel van deze masterproef behandelt de geschiedenis van het Museum Boijmans 

Van Beuningen, de context van het Museumpark waarin zowel museum als depot gevestigd (zullen) 

zijn en de noodzaak die heeft geleid tot het maken van plannen voor een nieuw depot op die plek.  

 

Het tweede deel bespreekt voorbeelden van tentoonstellingen en musea waarin het depot – 

al dan niet tijdelijk of exclusief – zichtbaar of openbaar werd gemaakt voor het publiek. Op basis van 

deze ‘voorlopers’ van het Depot Boijmans Van Beuningen zal ik de spanningen bespreken die een 

publiek toegankelijk depot met zich meebrengt en hoe daar in de reeds bestaande voorbeelden wordt 

mee omgegaan. 

 

In deel drie, tenslotte, zal het ontwerp van MVRDV voor het Depot Boijmans van Beuningen 

uitgebreid worden bestudeerd en besproken. Op die manier wordt duidelijk hoe men de spanningen 

die een kijkdepot met zich meebrengt, in Rotterdam wil opvangen. 
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STATUS QUAESTIONIS & METHODOLOGIE 

 

Zoals verder in deze masterproef zal worden besproken, is het publiek toegankelijke, 

transparante depot – vaak zichtdepot of kijkdepot genoemd  – een opkomende trend binnen de 2

werking van musea. Toch is er amper over geschreven, dit in tegenstelling tot de massa aan literatuur 

die te vinden is over de werking van musea, tentoonstellingen en de daarbij horende architectuur.  

Niet enkel het ontstaan van musea en hun evolutie in de negentiende eeuw is uitgebreid 

bestudeerd, maar ook de fascinerende museumboom aan het einde van de twintigste eeuw heeft 

geleid tot een hele reeks verzamelwerken vol bladvullende fotoreportages. Musea zijn veel meer dan 

goed georganiseerde gebouwen waarin kunstcollecties tot hun recht komen. De gebouwen moeten 

op zichzelf ook een reden tot bezoek vormen en dus architecturale pareltjes zijn, gebouwd door grote 

namen in de wereld der architectuur.  3

Over de architectuur, vormgeving en werking van kijkdepots is nog amper geschreven. Het 

Depot Boijmans van Beuningen kent dan ook nog geen precedenten. Nog nooit werd een individueel 

gebouw tot publiek toegankelijk museumdepot gemaakt. Wel zijn er culturele instellingen waarbinnen 

het transparant maken van het depot tot onderwerp werd gemaakt. Soms tijdelijk, in de vorm van een 

tentoonstelling, soms permanent, door een deeltje van het museum tot kijkdepot te maken.  

Over zulke specifieke gevallen is wel literatuur terug te vinden, denk maar aan het 

Schaulager in Bazel, het Antwerpse Museum Aan de Stroom (MAS) en het Louvre-Lens, die alle drie 

een kijkdepot bezitten. In geen van deze gevallen is er echter sprake van de graad van openheid die 

we in het Depot Boijmans van Beuningen zullen aantreffen. 

Dit maakt dat deze masterproef een vroege verkenning is naar de verschillende vormen 

waarin kijkdepots reeds zijn ontstaan, hoe aan hun werking vorm wordt gegeven en hoe dit in het 

Depot Boijmans Van Beuningen zal worden aangepakt. 

 

Aan de hand van literatuurstudie wordt in deel een het ontstaan besproken van zowel het 

Museum Boijmans Van Beuningen als van de collectie die doorheen de jaren is opgebouwd. Zowel 

over de start van het museum in het Schielandshuis als over de bouw van het museumgebouw in het 

Museumpark te Rotterdam, is heel wat literatuur terug te vinden, alsook over de opeenvolgende 

directeuren van het Boijmans en hun aanpak wat betreft verzamelstrategie. Interviews met Sjarel Ex 

en daarnaast ook bijgewoonde lezingen, gesprekken en e-mails, geven een idee van hoe het er 

vandaag aan toe gaat. Ook de verschillende architecturale ingrepen die doorheen de jaren op het 

museumgebouw zijn uitgevoerd, zijn duidelijk beschreven en besproken in de literatuur. 

 

Deel twee draait rond de analyse van een aantal cases waarin musea met het idee voor een 

transparant depot aan de slag zijn gegaan. In deze cases wordt ingezoomd op de aspecten die 

2 Binnen deze masterproef wordt de term ‘kijkdepot’ aangehouden. 
3 Wouter Davidts, Bouwen voor de kunst? (Gent: A&S, 2006), 21. 
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bepalend zijn voor de werking van het kijkdepot, en daartoe beperken de besprekingen zich dan ook. 

Hiertoe wordt literatuur bestudeerd, maar ook de websites van de besproken culturele instellingen zijn 

een belangrijke bron van informatie. Uiteindelijk vormt ook het veldwerk een belangrijk onderdeel van 

het onderzoek naar deze cases om aan het einde van deel twee tot verschillende strategieën te 

komen die gepaard gaan met het publiek toegankelijk maken van museumdepots.  

 

In het laatste deel van deze masterproef komt de architectuurwedstrijd voor het 

Collectiegebouw Boijmans Van Beuningen, met de vijf genomineerde ontwerpen, waaronder het 

uiteindelijk ontwerp van MVRDV Architecten, aan bod. Hiertoe ging ik in gesprek met Sjarel Ex, 

museumdirecteur, en Sandra Kisters, hoofd collectie bij Museum Boijmans Van Beuningen. Van haar 

kreeg ik ook het Programma van Eisen m.b.t. de architectuurwedstrijd toegespeeld. Daarnaast is er in 

de pers heel wat verschenen rond het Depot, wat in de bibliotheek van het Boijmans allemaal netjes 

is bijgehouden. Tenslotte is het eerste Depot Journaal een mooie bron van informatie. 
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1. MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN IN MUSEUMPARK ROTTERDAM 

 

1.1. Biografie van een museum 

 

In het inleidend essay van de bundel Museumarchitectuur uit 1989 bespreekt architect 

Cornelis Van de Ven het ontstaan van museumgebouwen. Hij typeert de evolutie van achttiende 

eeuwse kunstpaleizen tot de museumboom van de jaren tachtig van de twintigste eeuw als een 

cirkelbeweging: van imposante, klassieke bouwwerken ging het naar anti-monumentale 

‘kunstwarenhuizen’ en weer terug naar een herwaardering van het klassieke ideaal, met gebouwen 

die hij hedendaagse kathedralen noemt.  Aan het eind van de jaren tachtig keek Van de Ven terug op 4

een decennium waarin musea ontstonden als paradepaardjes van stadsbestuur en sponsors. Dertig 

jaar later klinken de beschouwingen van Van de Ven nog steeds actueel in de oren. Meer dan ooit 

worden musea als hedendaagse tempels druk bezocht en staan stadsbesturen en architecten in de rij 

om het meest prominente museumgebouw te plannen, ontwerpen en bouwen. Bewijs daarvan zijn 

bijvoorbeeld het grote aantal deelnames van architectenbureaus aan wedstrijden om 

museumgebouwen.  Tenslotte doet Van de Ven in 1989 nog een opvallende voorspelling: 5

 

Het verder toegankelijk maken van het kunstmuseum heeft zijn grenzen. Toch zou er in de toekomst 

geëxperimenteerd kunnen worden met het openstellen van de magazijnen en de restauratie-ateliers 

voor het publiek.  6

 

De belangrijkste taken van kunstmusea zijn in de afgelopen twee eeuwen nauwelijks 

veranderd. Ten eerste wil het museum een collectie verzamelen en deze tentoonstellen tot genot en 

vermaak van het publiek. Ten tweede moet kunst zorgvuldig  onder de correcte technische 

omstandigheden worden bewaard, geconserveerd en zo nodig gerestaureerd. Dit wordt door Van de 

Ven de ‘technische arbeid’ genoemd. Ten derde is er een onderzoekstaak, de zogenaamde 

‘wetenschappelijke arbeid’, waarbij kunsthistorici de collectie gebruiken als bron voor kunsthistorisch 

onderzoek.  Kortom, het museum kan niet bestaan zonder haar collectie en met die collectie haar 7

belang voor het wetenschappelijk onderzoek in de kunstgeschiedenis.  

 

Met het Depot Boijmans Van Beuningen zal de collectie van het Museum Boijmans Van 

Beuningen op een centrale plek te vinden zijn, slechts enkele tientallen meters naast het 

museumgebouw. Het Depot is een werkgebouw, waar dus de technische arbeid wordt verzorgd, maar 

ook een publiek toegankelijke instelling met een cultureel aanbod. Daarnaast kunnen particuliere 

kunstverzamelaars en bedrijven met een kunstverzameling ervoor kiezen hun collectie in het nieuwe 

4 Cornelis Van de Ven, red., Museumarchitectuur (Rotterdam: Uitgeverij 010, 1989), 11. 
5 Voor het Antwerpse MAS waren dit er bijvoorbeeld vijfenvijftig, terwijl de prijsvraag voor het Collectiegebouw 
Boijmans Van Beuningen zevenenveertig inzendingen kende. 
6 Van de Ven, Museumarchitectuur, 20. 
7 Van de Ven, Museumarchitectuur, 12. 
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depot onder te brengen en zodoende de voordelen te genieten van de expertise van het Boijmans. 

Het museum benadrukt op deze manier de band die het heeft met particulieren, aan wie het museum 

überhaupt zijn bestaansrecht heeft te danken. 

In eerste instantie zijn er de twee naamgevers van het museum: Frans Jacob Otto Boijmans 

(1767-1847) en Daniël George van Beuningen (1877-1955). De eerste betekende de oprichting van 

het museum, terwijl de nalatenschap van de tweede zo indrukwekkend was dat hij de eer verdiende 

dat het museum ook naar hem zou worden vernoemd. Naast de heren Boijmans en van Beuningen 

hebben tot op vandaag om en bij de 1750 personen kunstwerken geschonken aan het museum.  De 8

bijdrage van particulieren heeft niet enkel gezorgd voor een grote collectie, maar ook voor een grote 

variatie in de collectie.   9

 

In het eerste deel van deze masterproef ligt de focus op het ontstaan van het museum als 

verzameling , maar ook als belangwekkende culturele instelling in de stad Rotterdam. Onlosmakelijk 10

daaraan gekoppeld is de architectuur van het museumgebouw: in eerste instantie gaat dit over de 

ingebruikname van het Schielandshuis in het centrum van de stad en de latere aanpassingen aan het 

gebouw. Vanaf de jaren dertig van de twintigste eeuw vond het Boijmans echter een onderkomen in 

een bijzonder museumgebouw, speciaal voor de collectie ontworpen door Adrianus van der Steur 

(1893-1953). Doorheen de twintigste eeuw werd het gebouw meermaals aangevuld met moderne 

architectuur, zodat het museum steeds up to date bleef in de heersende museumatmosfeer.  

Dit eerste deel wordt besloten met het Museum Boijmans Van Beuningen zoals we het 

vandaag kennen, en de verwikkelingen die geleid hebben tot het initiatief om een publiek toegankelijk 

museumdepot te bouwen naast het huidige museum, in het Rotterdamse Museumpark. 

 

1.1.1. Het ontstaan van Museum Boymans 

 

In 1849 opende in het Schielandshuis in Rotterdam het Museum Boymans haar deuren. Het 

museum werd genoemd naar de eigenaar van de collectie die er zou worden tentoongesteld: Frans 

Jacob Otto Boijmans.  De collectie van wijlen meneer Boijmans – en dus de basis van de huidige 11

collectie Boijmans Van Beuningen – bestond voornamelijk uit ‘voortbrengselen der beroemde 

Nederlandsche schilderschool van de 17de eeuw’.  12

8 Sjarel Ex, “Lezing Sjarel Ex op Art Rotterdam,” lezing, Art Rotterdam, Rotterdam, 8 februari 2018. 
9 Zo was het Fonds Willem van Rede van enorm belang voor de afdeling Moderne Kunst, zorgde Domela 
Nieuwenhuis voor de aanzet van het prentenkabinet, had D.G. van Beuningen verschillende houten beelden toe 
te voegen en had zijn neef H.J.E. van Beuningen voornamelijk gebruiksvoorwerpen in zijn persoonlijke collectie.  
10 De leidraad hierbij is: “Over de collectie - in zeven stappen door de geschiedenis van het museum,” laatst 
geraadpleegd op 21 mei 2018, http://collectie.boijmans.nl/nl/in-depth/over-de-collectie. 
11 Het museum heet echter pas sinds 1996 Museum Boijmans Van Beuningen, daarvoor spelde je de naam van 
het museum nog met een y waar nu de ij staat, in 1958 kwam ‘Van Beuningen’ erbij. 
12 Volgens een document dat wordt opgesteld door de commissie die na de brand van 1864 de collectie opnieuw 
moet aanvullen. Bron: Arie Van der Schoor en Paul Th. van de Laar, Stad van formaat. (Zwolle: Waanders, 
1999), 38-39. 
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De eerste directeur heette Ary Johannes Lamme (1812-1900). In 1852 vatte hij de taak 

onbezoldigd aan en combineerde hij zijn baan bij het museum met werkzaamheden als kunstenaar en 

kunsthandelaar.  Zestig jaar later zou Pieter Haverkorn van Rijsewijk (1839-1919), kunstrecensent 13

voor de Nieuwe Rotterdamsche Courant, zijn ongezouten mening te lezen geven over het ontstaan 

van het museum. Hij had kritiek op het onprofessionele beleid dat er werd gevoerd, voornamelijk door 

het feit dat in Rotterdam kooplieden over elk onderdeel van de samenleving de macht hadden, zo ook 

over het nieuwe museum, want wie geld had, had macht. Zelf zou hij in 1883 de eerste worden die 

professioneel als museumdirecteur werd aangesteld bij Museum Boymans.   14

 

In hun overzichtswerk ‘Stad van formaat: geschiedenis van Rotterdam in de negentiende en 

twintigste eeuw’ beschrijven Arie Van der Schoor en Paul Van Laar de stedelijke en culturele context 

waarin het Boijmans is ontstaan. Niet onbelangrijk is het feit dat nog een ander legaat kans had 

gemaakt om in een nieuw op te richten museum te worden opgenomen. Het stadsbestuur verkoos de 

verzameling Boijmans boven die van de familie Verstolk van Soelen, een verzameling die volgens 

Haverkorn van Rijsewijk een optimale prijs-kwaliteitverhouding en grote kunsthistorische waarde 

bezat. De stad maakte zich echter zorgen over de begroting en weigerde grote bedragen te 

spenderen aan doeleinden ‘welke alleen tot genoegen strekken’. De stad was er in die tijd niet al te 

best aan toe, aldus Van der Schoor en Van Laar. In 1846 heerste honger en de stedelijke 

infrastructuur was aan renovatie toe. Er waren dus belangrijker posten waar dringend geld nodig was. 

Het gemeentebestuur wilde haar bevolking niet tegen zich in het harnas jagen door te investeren in 

een onderneming waar uiteindelijk vooral de gegoede klasse baat bij zou hebben, want hoewel het 

museum een educatieve functie had, vond de gemiddelde Rotterdammer nog lang niet de weg 

ernaartoe. Bovendien was kort voordien nog de kermis afgeschaft, het voorbeeld van volksvermaak 

bij uitstek. 

De collectie Verstolk van Soelen zou, aldus Haverkorn, was een gemiste kans om een 

kwalitatief museum te starten in Rotterdam. De collectie Boijmans was volgens de man stukken 

minder interessant qua kwaliteit en kunsthistorisch belang. Toch kon hij niet ontevreden zijn met het 

aanbod, want zonder de collectie Boijmans is het zeer de vraag of Rotterdam ooit een museum voor 

beeldende kunst had gekregen.  Vlak voor de brand van 1864 bezat het museum zo’n 3000 15

tekeningen en bijna 500 schilderijen.  16

  

13 “Over de verzameling,” laatst geraadpleegd op 22 mei 2018, 
http://collectie.boijmans.nl/nl/research/nederlandse-tekeningen-uit-de-15de-en-16de-eeuw/over-de-verzameling. 
14 Van der Schoor en van de Laar, Stad van formaat, 26. 
15 Van der Schoor en van de Laar, Stad van formaat, 26. 
16 Julia Noordegraaf, Strategies of Display: Museum Presentation In Nineteenth and Twentieth-Century Visual 
Culture (Rotterdam: NAi, 2004), 36. 
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1.1.2. De brand in het Schielandshuis 

 

Op de website van het Museum Boijmans Van Beuningen staat de geschiedenis van de 

collectie samengevat. Een eerste keerpunt in die geschiedenis was hoe in de nacht van vijftien op 

zestien februari 1864 een hevige brand woedde in het Schielandshuis (afb. 1.1).  Van 480 17

schilderijen gingen er 293 verloren.  Van prenten, etsen, aardewerk, porselein en beeldhouwwerk 18

bleef helemaal niets bewaard en slechts 18 van 31 omslagen met tekeningen bleef behouden. 

Vanwege een alfabetische ordening kwamen enkel de tekeningen van Nederlandse kunstenaars met 

initialen C tot S ongehavend uit de brand. De ramp betekende een enorme aderlating voor het 

museum. Het personeel werd achteraf verweten dat ze vooral werken van twijfelachtige kwaliteit had 

gered, en niet de grote, belangrijke schilderijen.   19

Directeur Ary Lamme kwam voor een grote taak te staan: de collectie nieuw leven inblazen.  20

Uiteindelijk werden de 293 verloren werken vervangen door 101 schilderijen van hogere kwaliteit. 

Denk hierbij aan landschappen, stillevens, portretten en historiestukken van grote namen als 

Rembrandt, Frans Hals en Ferdinand Bol.   21

 

Na de heropening van het museum in 1867 braken de magere jaren aan. De gemeente had 

slechts 1.000 gulden per jaar beschikbaar voor het aanvullen van de collectie. Toen na zijn overlijden 

in 1869 de belangwekkende privécollectie van Dirk Vis Blokhuyzen (1799-1898) – lid en secretaris 

van de commissie sinds de stichting van het museum – aan het museum werd aangeboden voor 

50.000 gulden, is de stad wegens geldgebrek niet op dit aanbod ingegaan.   Een ander struikelblok 22

in de werking van het museum was het feit dat het al sinds haar oprichting een instelling voor de elite 

was gebleken en de bezoekersaantallen maar niet wilden stijgen, wat ook niet aan de inkomsten ten 

goede kwam. 

Het was tijdens die magere jaren, meerbepaald in 1883, dat Pieter Haverkorn van Rijsewijk 

werd aangesteld als nieuwe directeur van het museum. Gelukkig voor hem bracht burgemeester 

Frederik Bernard ‘s Jacob (1850-1935) tijdens zijn ambtstermijn van 1893 tot 1906 weer wat leven in 

de brouwerij en werden de jaren negentig van de negentiende eeuw zelfs de betere jaren van het 

museum. Het budget dat kon worden gespendeerd aan nieuwe kunstwerken steeg van 1.000 naar 

17 “Over de collectie - in zeven stappen door de geschiedenis van het museum.” 
18  Van der Schoor en van de Laar, Stad van formaat, 38-39. 
19 Door de vrieskou was het water in de Rotterdamse grachten bevroren, wat het blussen erg bemoeilijkte, en 
daarnaast was de sleutel van de opslagplaats zoek. Ook het feit dat de grootste werken bovenaan de muren van 
de zalen hingen, aangezien ze daar beter zichtbaar waren voor de bezoekers, terwijl kleinere werken dichterbij 
dienden te hangen om ze comfortabel te kunnen bekijken, maakte de reddingsoperatie er niet makkelijker op. 
20 Er werd een commissie opgericht die hem erbij zou helpen om met 136.129,62 gulden aan verzekeringsgeld 
nieuwe werken aan te kopen, waarbij schilderijen van 17de eeuwse Nederlandse schilders de voorkeur kregen 
boven beeldhouwwerk, tekeningen, prenten, aardewerk en porselein. Bij Museum Boijmans is men zich er tot op 
vandaag van bewust dat de brand goed heeft gedaan aan de kwaliteit van de collectie. 
21 “Over de collectie.” 
22 In de collectie bevonden zich belangrijke werken als ‘De Kantwerkster’ van Vermeer en portretten van 
Rembrandt en Frans Hals. Meer dan driehonderd Rotterdammers sprongen op de kar om samen meer dan de 
helft van het bedrag te verzamelen. De gemeente zou nog 22.000 gulden moeten aanvullen, maar ook dat bleek 
te veel.  
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2.500 gulden en de directeur kreeg meer vrijheid voor het uitzetten van een persoonlijk 

aankoopbeleid.   23

Hoewel Haverkorn hield van moderne kunst, had hij het niet hoog op met de hedendaagse 

kunst die in zijn eigen stad werd gemaakt.  Rotterdamse kunstenaars moesten hemel en aarde 24

bewegen om een beetje aandacht te krijgen, bijvoorbeeld tijdens de Tentoonstelling van Levende 

Meesters, die slechts eens in de drie jaar plaatsvond. De internationale allure die Haverkorn aan het 

museum hoopte te geven, leek niet te stroken met het werk van zijn artistieke stadsgenoten, zelfs niet 

als het uit de 17de eeuw stamde. Het klinkt in dat opzicht best paradoxaal dat ook amper werk van 

buitenlandse kunstenaars werd aangekocht. Vanaf 1893 leek Haverkorn enkel nog geïnteresseerd in 

de Haagse School.  25

 

Naast de aankopen met het verzekeringsgeld vonden na de brand ook geregeld schenkingen 

en legaten van particulieren hun weg naar Museum Boymans. Het Schielandshuis was volledig 

gerenoveerd en aangepast aan de noden van een kunstmuseum. Al in de negentiende eeuw werd het 

tot best ontworpen museum van Nederland bestempeld. Er kwamen echter nog meer verbouwingen 

aan het begin van de 20ste eeuw. Andere diensten zoals het Gemeentearchief en de Boekerij hadden 

het Schielandshuis verlaten en er kwam meer plaats vrij voor het museum. Dat vroeg om een 

grondige renovatie. Er werd heropend in 1909 onder het directoraat van Frederik Schmidt Degener 

(1881-1941). De stad was ontzettend opgetogen met de opknapbeurt, al had het bouwwerk nog 

weinig over van haar originele luister. Het Museum Boymans deelde het Schielandshuis nu enkel nog 

met het Museum voor Oudheden, opgericht in 1904.   26

Door directeur Schmidt Degener werd aan het begin van de twintigste eeuw voor het eerst 

geëxperimenteerd met indeling, licht en circulatie. Zijn beslissing laten zich situeren in het 

museumklimaat dat in die tijd in Europa heerste en haar oorsprong vond in het Duitsland aan het eind 

van de 19de eeuw, met Otto von Bismarck (1815-1898) als kanselier, waar onder kunsthistoricus en 

curator Wilhelm von Bode (1845-1929) de Duitse Museumhervormingsbeweging haar ingang vond.  

Een dalend aandeel aan inspraak voor de liberale bourgeoisie zorgde voor een versplintering 

van de interesses van deze vooraanstaande groep. Eén belangrijk aspect in hun ‘nieuwe’ 

belevingswereld was echter overal terug te vinden, namelijk de wens om te focussen op de 

psychologie van het individu. In de kunstwereld ontstond hieruit een intieme vorm van tentoonstellen.  

Wilhelm von Bode ging experimenteren met stijlkamers, zoals die recentelijk in arts and 

crafts-musea waren ontstaan en in niets leken op de toen nog gangbare museumzalen die meer weg 

hadden van warenhuizen. De Renaissance en de achttiende eeuw waren op dat moment populaire 

inspiratiebronnen onder rijke industriëlen en bankiers die tot Bode’s vrienden behoorden. De curator 

ging in het Kaiser-Friedrich-Museum te Berlijn (vandaag Bode Museum) aan de slag met het inrichten 

23 Van der Schoor en van de Laar, Stad van formaat, 26. 
24 In 1889 kocht hij ‘De baker’ van Jacob Maris aan en haalde zich daarmee de woede van Charles Rochussen 
(1814-1894) op de hals, die het werk te modern vond en daarop prompt uit de museumcommissie stapte. 
25 Van der Schoor en van de Laar, Stad van formaat, 225. 
26  Van der Schoor en van de Laar, Stad van formaat, 226. 
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van de museumzalen naar het voorbeeld van de huiskamers van zijn vooraanstaande vrienden.  De 27

zogenaamde stimmungsraume zorgden voor een intieme context waarin de kunstwerken beter 

begrepen zouden worden.  Toch stapte Bode al gauw weer van dit principe af. Wat volgde was een 28

ordening op basis van grootte, materiaalgebruik, textuur en kleur, waarbij in symmetrische 

opstellingen meer de nadruk kwam op de individuele aspecten die elk kunstwerk bijzonder maken en 

haar in contrast plaatsen met andere werken. Dit alles zorgde voor een prettiger museumervaring bij 

bezoekers, terwijl het anderzijds indruiste tegen de oorspronkelijke educatieve functie – zij het voor 

een selecte groep van kenners – van de collectietentoonstelling.  29

De invloed van von Bode liet zich in het Boymans gelden door het apart tentoonstellen van 

oude en moderne kunst. Bovendien kwam er bijzondere aandacht voor plaatselijke stromingen. 

Hierdoor vielen de lacunes in de collectie steeds meer op. Zo was de collectie weinig internationaal 

gericht en ontbrak een aandeel Nederlandse en Vlaamse primitieven.  Muren werden bovendien niet 30

langer overvol kunstwerken hingen en dat voor het eerst ook werken niét werden tentoongesteld en 

zodoende voor het eerst een depot in gingen (afb. 1.2).  31

Schmidt Degener was daarnaast de eerste directeur van het Boijmans die in zijn 

aankoopbeleid de blik actief naar het buitenland richtte, maar beperkt in budget moest het museum 

vooral rekenen op  binnen- en buitenlandse mecenassen.  Rotterdamse kunstenaars werden door 32

Schmidt Degener – net als door zijn voorganger – steevast genegeerd, en zelfs toen Maarten 

Jungmann (1877-1964) hem zijn door de Academie bekroonde schilderij ‘De man met hoed op één 

oor’ aanbood, weigerde hij het werk tentoon te stellen.   33

Een manier waarop steeds meer binnen- en buitenlandse mecenassen werden aangetrokken 

was de traditie van de zogenaamde Kersttentoonstelling. Het idee was dat er tentoonstellingen 

werden gehouden met schilderijen uit privéverzamelingen, waarbij de tijdelijke expositie in verhouding 

werd gezet tot de eigen collectie van het museum. De uitgeleende werken werden daarbij op 

schildersezels geplaatst bij vergelijkbare werken uit de collectie (afb. 1.3). In 1933 zorgde de 

Kersttentoonstelling voor een recordaantal bezoekers aan het museum: zevenduizend mensen 

hebben toen de expo bezocht.  34

  

27 Charlotte Klonk, Spaces of Experience: Art Gallery Interiors From 1800 to 2000 (New Haven (Conn.): Yale 
university press, 2009), 55. 
28 Noordegraaf, Strategies of Display, 64-66. 
29 Klonk, Spaces of experience, 57-58 
30 Van der Schoor en van de Laar, Stad van formaat, 226. 
31 Noordegraaf, Strategies of Display, 64-66. 
32 Elie van Rijckevorsel (1845-1928) was bijvoorbeeld een belangrijke mecenas tijdens het directoraat van 
Schmidt Degener. Hij reisde veel en bracht ontelbaar veel voorwerpen naar het Museum voor Land- en 
Volkenkunde en het Museum Boymans. In 1910 schonk hij een belangrijk aandeel Chinees porselein en 
Europees glaswerk, waardoor de collectie kunstnijverheid voor het eerst na de brand weer werd aangevuld. 
33 Van der Schoor en van de Laar, Stad van formaat, 226. 
34 “Over de collectie.” 
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1.1.3. Van Boymans naar Boijmans Van Beuningen 

 

De groeiende collectie en belangstelling van het publiek noopte het museumbestuur tot 

uitbreiding. Aangezien het Schielandshuis aan het begin van de 20ste eeuw zijn maximumcapaciteit 

had bereikt, moest het museum uitwijken en werden in 1929 plannen gemaakt voor een 

nieuwbouwproject door architect Adrianus van der Steur in samenwerking met directeur Dirk 

Hannema (1895-1984), het gebouw dat wij vandaag nog steeds kennen. De architectuur hiervan 

wordt later in deel één besproken. 

In 1935 opende het nieuwe museum haar deuren en was vanaf dat moment zonder twijfel 

een internationaal vermaard instituut. Dat bracht een hoop verantwoordelijkheden met zich mee. In 

1929 was een aantal voorname Rotterdammers met een wankel geloof in de overheid van mening dat 

de gemeentelijke museale instelling ook een onafhankelijke steunpilaar moest hebben en werd de 

Stichting Boymans opgericht. Op die manier konden privéverzamelaars ook schenkingen doen aan de 

stichting in plaats van aan de gemeente. Belangrijke namen in dit plaatje zijn die van havenbaronnen 

Daniël George van Beuningen (1877-1955) en Willem van der Vorm (1873-1957). Samen met 

directeur Dirk Hannema hebben zij de stichting in het leven geroepen die het museum zou 

ondersteunen bij het uitbouwen van een mooie collectie met ‘passende kunstwerken voor de collectie’ 

en het organiseren van tentoonstellingen van internationale allure.   35

Meneer van Beuningen gaf meteen het goede voorbeeld en schonk enkele werken uit zijn 

privécollectie aan het museum. Die collectie had hij vergaard met het geld dat hij in de kolenindustrie 

had verdiend. Hij was namelijk directeur van het Rotterdamse filiaal van de Steenkolen 

Handels-Vereeniging.  Wanneer hij in 1958 kwam te overlijden, werd zijn persoonlijke collectie 36

volledig aan het museum overgedragen, waardoor het museum de naam Museum Boymans-van 

Beuningen kreeg, een beslissing die tijdens de onderhandelingen werd gemaakt. De werken die het 

museum dankzij Van Beuningen in het bezit kreeg, zijn dan ook niet van de minste. Denk maar aan 

‘De Toren van Babel’ van Pieter Bruegel I (afb. 1.4) en ‘Portret van Armand Roulin’ van Vincent van 

Gogh. 

 

1.1.4. Hoe opeenvolgende directeuren de collectie deden groeien 

 

Met de toevoeging van de collectie van Beuningen werd de toon gezet voor een boeiende 

museumcollectie die door de verzamelwoede van de museumdirecteuren in de twintigste eeuw tot op 

vandaag blijft groeien, met de nodige ups en downs.  

De Gemeente Rotterdam had in de jaren vijftig het idee om een museum voor moderne kunst 

op te richten waarvoor een deel van de collectie van Museum Boymans-van Beuningen zou worden 

35 Andere oprichters van de stichting zijn havenbaron Karel van Veen, reder A.J.M. Goudriaan, E. Van 
Rijckevorsel, A.J. Domela Nieuwenhuis, J.C.J. Bierens de Haan, J.P. van der Schilden, J.W. Frederiks en H.J.E. 
van Beuningen. 
36 Van der Schoor en van de Laar, Stad van formaat, 104. 
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gebruikt. Directeur Coert Ebbinge Wubben (1915-2014) zag echter liever een museum dat oude en 

moderne kunst zou combineren, maar er was één probleem: het museum had helemaal niet zoveel 

moderne kunst in haar bezit. Daarop werd in 1962 Renilde Hammacher-van den Brande (1913-2014) 

aangesteld als conservator moderne kunst. Zij was hiermee de eerste vrouw in deze functie. Ze 

besloot zich te richten op het surrealisme. De belangrijkste redenen hiervoor waren het feit dat het 

werk van de surrealisten aansluiting vond bij werken die het museum reeds in haar bezit had, zoals 

het werk van Jeroen Bosch en Pieter Bruegel, maar ook dat er in Nederland nog geen museum was 

dat zich op het surrealisme richtte, wat het Museum Boymans-van Beuningen een unieke positie zou 

bezorgen. Mevrouw Hammacher-van den Brande bracht Dalì naar het museum, zowel in de vorm van 

een succesvolle tentoonstelling als de man in persoon (afb. 1.5 en 1.6). 

 

Na Coert Ebbinge Wubben verscheen Wim Beeren (1928-2000) op het toneel. Een nieuw 

voorstel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur gaf hem in 1980 het interessante 

financiële voordeel om Nederlandse kunst aan te schaffen buiten de museumbegroting om. Hiermee 

vatte Beeren het plan op om een stadscollectie uit de grond te stampen, waarbij eigentijdse 

Rotterdamse kunstenaars werden betrokken. Hun ongenoegen was in de jaren voordien gegroeid en 

had zich geuit in acties tegen het Museum Boymans-van Beuningen.  

Meer over het ontstaan van de stadscollectie in Museum Boijmans Van Beuningen staat te 

lezen in de studie van Saskia van Kampen-Prein: 25 jaar Stadscollectie Rotterdam: van noviteit tot 

gangbaar museumbeleid.  Eveneens tijdens het directeurschap van Beeren werd conservator Martin 37

Visser (1922-2009) aangenomen en samen gingen ze conceptuele kunst en minimal art verzamelen. 

Vijf kunstenaars vormden de kern van hun aankoopbeleid: Claes Oldenburg, Andy Warhol, Joseph 

Beuys, Walter de Maria en Bruce Nauman.  

Ook Beerens opvolger Wim Crouwel (°1928) had een hart voor moderne kunst. De collectie 

groeide snel tijdens zijn directeurschap van 1985 tot 1993. Zowel fotografie, minimal art, moderne 

tekeningen als video werden toegevoegd aan de collectie. 

Directeur van 1996 tot 2003 Chris Dercon (°1958) moest in 1997 besluiten tot een 

aankoopstop in het lopende jaar en 1998, vanwege financiële problemen. Het jaarlijkse 

aankoopbudget van het museum bedroeg in die tijd 900.000 gulden en het bleek de enige post in de 

begroting – samen met die voor de tentoonstellingen – die flexibel was om op te bezuinigen. 

Tentoonstellingen zouden dan weer vooral uit de eigen collectie opgezet worden, om kosten te 

besparen. Aanleiding van de financiële problemen waren de bouw van een nieuwe vleugel, hoge 

personeelskosten en het feit dat een belangrijke subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap (OCW) van een half miljoen gulden vanaf 1998 zou worden ingetrokken. Wederom bleek 

het belang van particuliere verzamelaars een zege voor het Rotterdamse museum: de collectie bleef 

37 “Saskia van Kampen-Prein - 25 jaar Stadscollectie Rotterdam: van noviteit tot gangbaar museumbeleid,” laatst 
geraadpleegd op 22 mei 2018, 
http://collectie.boijmans.nl/nl/research/stadscollectie/saskia-van-kampen-prein-25-jaar-stadscollectie-rotterdam-v
an-noviteit-tot-gangbaar-museumbeleid. 
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ook in die tijd stilletjes groeien dankzij schenkingen, waardoor het museum bijvoorbeeld ‘Landschap 

bij Aix met de Tour de César’ van Paul Cézanne in permanent bruikleen kreeg. 

 

Dat brengt ons bij huidig directeur Sjarel Ex (°1957) en diens aankopen voor het museum, 

waaronder ‘Le miroir vivant’ van René Magritte.  Toen Ex zich in 2004 inwerkte in zijn nieuwe baan 38

als museumdirecteur van het Boijmans, kwam hij eerst en vooral snel tot de ontdekking dat de 

collectie, bij elkaar verzameld door zijn voorgangers, in gevaar was bij heftig regenweer. De depots 

onder het museum liepen meer dan eens onder water, wat hem deed besluiten dat er een nieuw 

depot moest komen.  

In januari 2015 verscheen de documentaire Conducting Boijmans van Sonia Herman Dolz, 

waarin ze Ex volgt in de jacht op onder meer een uiterst bijzondere tekening van Van Eyck en werk 

van René Magritte. Begin 2018 gaf Sjarel Ex op Art Rotterdam een lezing over het aankoopbeleid van 

Museum Boijmans Van Beuningen.  

Als directeur van een 170 jaar oude museum is het belangrijk steeds het karakter van het 

museum voor ogen te houden in de jacht op nieuwe objecten voor de collectie. Het Boijmans is één 

van een beperkt aantal encyclopedische musea wereldwijd en daarmee het meest internationaal 

gerichte museum van Nederland: om en bij de veertig procent van de collectie is vandaag van de 

hand van buitenlandse kunstenaars. Van de collectie worden zowel bruiklenen verleend aan 

Nederlandse als aan buitenlandse musea, samen zo’n duizendtal per jaar. 

De focus ligt voor Ex op het verder versterken van de sterkte punten in de verzameling van 

het museum. Zo is het Boijmans eerder toegespitst op surrealisme dan op modernisme en wil het 

werken aankopen die elkaar onderling versterken. Het museum bezit dan “maar” vijf werken van Van 

Gogh, maar stelt zich tot doel deze steeds te omringen met werken die in een relevante context zijn 

ontstaan, denk bijvoorbeeld aan tijdgenoten of voorlopers met belangrijke invloed op zijn werk. 

Het verzamelen van kunst voor het Museum Boijmans Van Beuningen gaat voor Sjarel Ex 

gepaard met een aantal gerichte strategieën om, ondanks het geringe jaarlijkse aankoopbudget van 

50.000 euro, jaarlijks toch tot veertig à honderd aankopen te komen en tot wel 1000 objecten via 

legaten aan de collectie toe te voegen. Langdurige bruiklenen, fiscale schenkingen, erfenissen en het 

bij elkaar zoeken van fondsen zijn belangrijke aspecten in de verzamelmethode van Boijmans.  39

Daarnaast speelt tijd een belangrijke rol, want tijd is iets waarin een particuliere verzamelaar 

beperkt is, terwijl een museum gerust vijf generaties kan wachten tot de tijd is gekomen om een 

gewild object aan de collectie toe te voegen.  40

 

Doorheen de jaren heeft het museum een immense collectie opgebouwd die uitblinkt in 

verscheidenheid en kwaliteit en ook ontzettend internationaal georiënteerd is. Het gaat om meer dan 

140.000 voorwerpen, waarvan ongeveer 8% tot de Stichting Boijmans Van Beuningen behoort. Om 

38 “Over de collectie.” 
39 “Lezing Sjarel Ex op Art Rotterdam.” 
40 Sonia Herman Dolz, Interview met Sjarel Ex, Conducting Boijmans, 2015. 
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de hele collectie tentoon te stellen, zouden wel dertig museumgebouwen nodig zijn.  Een groot deel 41

van deze objecten vindt momenteel een onderkomen in zes externe depots in Nederland en België. 

 

1.2. Het Land van Hoboken 

 

1.2.1. Plan Dijkzigt: de geboorte van het Museumpark 

 

Het Museumpark is een onderdeel van wat oorspronkelijk het Land van Hoboken heette, een 

groen gebied van 56 hectare dat lange tijd onbebouwd bleef, terwijl de stad vlakbij steeds meer 

volgebouwd raakte. Ondanks het feit dat Willem Nicolaas Rose (1801-1877) – stadsarchitect van 

Rotterdam van 1839 tot 1855 – al in 1858 plannen maakte voor het gebied, duurde het tot de dood 

van de laatste telg van de familie Van Hoboken in 1924 voor het gebied eigendom werd van de stad. 

In 1852 had de heer van Hoboken er de mooie villa Dijkzigt gebouwd waarin de familie verbleef.  

Directeur gemeentewerken Gerrit Johannes de Jongh (1845-1917) had ook in zijn plannen 

van 1887 en 1903 het Land van Hoboken opgenomen, ondanks het feit dat het gebied geen 

eigendom was van de stad. Bovendien waren de meningen verdeeld en kreeg de Jongh de 

gemeenteraad niet enthousiast over zijn plannen, waarin woon- en havengebieden te dicht bij elkaar 

zouden liggen.  

Toen de heer van Hoboken in 1916 dan toch een deel van zijn gronden verkocht aan een 

aantal Rotterdamse notabelen, was Abraham Cornelius Burgdorffer (1862-1932) van dienst als 

directeur gemeentewerken. Plannen voor een villawijk bleven echter liggen, dit keer om financiële 

redenen. Toen de eigenaar van het Land van Hoboken in 1924 stierf, kwam alle grond in 

gemeentelijke handen terecht voor een bedrag van 4 miljoen gulden.  

Twee jaar later werd Willem Gerrit Witteveen (1891-1979) stadsarchitect van Rotterdam. Hij 

kwam meteen met het ‘Plan Dijkzigt’ op de proppen, genoemd naar de villa van de familie van 

Hoboken. Hij zag het Land van Hoboken – of althans een deel ervan – als een ‘groene schakel’, een 

oase van groen en rust in de ‘wereldstad’ Rotterdam, die zou doorlopen tot het Park bij de Euromast. 

Net door de parkzone te omringen met voorname architectuur en hoogbouw wilde hij de 

nadruk leggen op de bruisende stad. Deze architectuur was bedoeld voor belangrijke bedrijven en 

instituten. Denk maar aan het Erasmiaans Gymnasium aan de huidige Wytemaweg, net als het 

nieuwe Museum Boymans van Adrianus van der Steur, en het Unilever hoofdkantoor van Hermann 

Friedrich Mertens (1885-1960) aan de Rochussenstraat. Ook de woningbouw in het nieuwe 

verstedelijkte gebied was niet van de minste: architecten Brinkman en Van der Vlugt, Leonard Stokla, 

Otten en Kraaijvanger zorgden er voor moderne woonhuizen. 

In Witteveens ‘Richtlijnen voor de ontwikkeling van Groot-Rotterdam’ van 1930 stonden 

monumentaliteit en symmetrie centraal en moesten parkzones en recreatiegebieden voor afwisseling 

en rustmomenten zorgen. Hoewel de plannen – waarschijnlijk door het wankele economische klimaat 

41 Cijfers uit 2014. Bron: “Over de collectie.” 
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– slechts fragmentarisch zijn doorgevoerd, was het plan Witteveen lang de sturende factor in de 

stedelijke ontwikkeling.  

Kortom, het Land van Hoboken werd steeds meer bebouwd tot het niet langer een vreemd 

eiland in de stad was, maar een stedelijk gebied met een groen hart. Dit groene hart zou later de 

naam ‘Museumpark’ meekrijgen, naar het nieuwe museum dat er werd gebouwd.  42

Het Museum Boymans van Adrianus van der Steur nam in het plan Dijkzigt niet eens echt 

een prominente plek in de stad in. Wie vanuit het Noorden of het Oosten richting Museum Boymans 

gaat, ziet het gebouw pas in laatste instantie opdoemen, daar het ligt verscholen achter de bebouwing 

van de Westersingel. Het gebouw werd een soort puzzelstuk dat de verbinding moest maken tussen 

de gesloten, bakstenen bebouwing aan de Westersingel en de monumentaliteit van het plan Dijkzigt. 

Aan de Rochussenstraat werd tegelijkertijd met het museum bijvoorbeeld het GEB-gebouw 

neergepoot, dat het Witte Huis van 1898 van zijn troon stootte als hoogste gebouw van Rotterdam en 

zelfs meer dan 35 jaar lang het hoogste kantoorgebouw van Nederland zou zijn.  Met deze manier 43

van bouwen wilde de gemeente aantonen dat het klaar was voor de moderne toekomst, zonder al te 

opzichtige architectuur te gaan bouwen.  44

 

1.2.2. Het park van de 21se eeuw 

 

Toen het Museumpark in de jaren tachtig aan verloedering was overgeleverd en slechts 

dienst deed als obscure ontmoetingsplaats, werd tijdens een internationaal ontwerpseminar de 

aandacht gevestigd op de mogelijkheden die het park in zich droeg. De aanleiding hiervoor was de 

algemene interesse in stadsparken en de prijsvraag van het Parc de la Villette in Parijs als park van 

de 21ste eeuw in het bijzonder. Het Binnenstadsplan van 1985 gaf het Museumpark een culturele 

bestemming binnen de parkendriehoek, waartoe bijvoorbeeld ook Het Park bij de Euromast behoort, 

dat al in 1850 werd aangelegd.  

Het Office for Metropolitan Architecture (OMA) van Rem Koolhaas kreeg de opdracht voor het 

maken van een herinrichtingsplan. Landschapsarchitect Yves Brunier was hiervoor verantwoordelijk. 

Hij deelde het park op in drie sterk van elkaar verschillende zones langs de bestaande vijverpartij. 

Ten eerste het voorplein als een soort artificieel bos dat opvalt door zijn ondergrond van schelpen en 

witgekalkte hoogstam appelbomen, geplaatst in een symmetrisch raster. Daar achter het 

evenemententerrein: een verhoogd oppervlakte van asfalt, geflankeerd door open plantvakken en 

beschilderd met lijnen en strepen als was het de vloer van een sporthal of een landingsplatform. Tot 

42 Paul Meurs en Elisabeth Boersma, red., Hoboken. Cultuurhistorische analyse (Schiedam, Urban Fabric en 
Steenhuis stedenbouw/landschap, 2008), 13-19, laatst geraadpleegd op 22 mei 2018. 
https://issuu.com/beaucom020/docs/081220-cha. 
43 Ondanks haar statuut van wolkenkrabber wordt het GEB-gebouw gekenmerkt door haar degelijke uitstraling. 
De architect is J. Poot, werkzaam als architect Gemeentewerken. Hij wordt bij zijn taak ondersteund door zowel 
Witteveen als van der Steur. Terwijl enkele kilometers verderop de Van Nelle-fabriek werd gebouwd in staal en 
glas, kreeg het GEB-gebouw nog een bakstenen skelet én bakstenen muren met relatief kleine ramen, alsof de 
muren een dragende functie hebben.  
44 Andela Gerrie, et al., Op de groei gemaakt : 'geriefelijkheden voor een wel-ingerigte stad': anderhalve eeuw 
Gemeentewerken Rotterdam (Rotterdam: Dienst Gemeentewerken, 1996) 255-258. 

22 



 

slot het eigenlijk park: een romantische parkzone vol kleurige bloemen, bloeiende heesters en een 

beek van keien en glasblokken die je oversteekt over een brug op mikado-kolommen.  

Het geheel voelt niet heel natuurlijk aan. Het park verwijst niet naar de Nederlandse natuur en 

eigenlijk lijken de natuurlijke elementen zelfs niet de hoofdrol te spelen in dit staaltje 

landschapsarchitectuur. Het gaat hem om het design en de verscheidenheid aan indrukken die je er 

als bezoeker opdoet. Dat minstens 400 volwassen bomen hiervoor moesten verdwijnen, stuitte op 

heel wat kritiek. Het feit dat Rotterdam een stad is met veel grondwater en moeilijkheden zoals 

vandalisme en diefstal van bouwmaterialen brachten de werkzaamheden grondig in het gedrang.   45

Toch zag het Museumpark er tot voor kort nog net zo uit als de ontwerpers het hebben 

bedacht. Begin jaren ‘90 werden twee belangrijke culturele instellingen toegevoegd. Het 

Noord-Zuid-pad brengt bezoekers vandaag van Het Nieuwe Instituut via Museum Boijmans van 

Beuningen naar de Kunsthal. Op de plaats echter waar eens de appelbomen met witgekalkte 

stammen voor een bevreemdend effect zorgden (afb. 1.7), rijst nu de bouwplaats van Het Depot op. 

 

1.2.3. Bouwgeschiedenis Museumpark 

 

Het Museumpark kreeg die naam in de jaren dertig van de twintigste eeuw dankzij de bouw 

van het Museum Boijmans Van Beuningen – toen nog gewoon Museum Boymans – door Adrianus 

van der Steur in samenwerking met toenmalig directeur Dirk Hannema. Doorheen de jaren kreeg het 

park er nieuwe instituten bij die haar naam alle eer aandoen.  

Een groep van zes bijzondere villa’s – gebouwd van de jaren ‘30 tot de jaren ‘60 – geeft mee 

vorm aan het bijzondere karakter van het Museumpark. Vandaag is Villa Sonneveld een 

museumwoning die de bezoeker terugbrengt naar de jaren dertig, toen directeur Sonneveld van de 

Van Nelle fabriek er met zijn gezin woonde, en huisvest een van de andere villa’s het Chabot 

Museum.  

In 1987 vond het Natuurhistorisch museum onderdak in Villa Dijkzigt, de voormalige woning 

van de familie van Hoboken. Voordien had het museum vele verhuizingen gekend. Het was in 1933 

en 1934 zelfs gevestigd in een villa tegenover het Museum Boymans van van der Steur, toen nog op 

het adres Mathenesserlaan 7.  46

 

In de jaren tachtig had Rotterdam behoefte aan accommodatie voor grote tentoonstellingen, 

wist Joop Linthorst (°1948), in die tijd wethouder Financiën en Kunstzaken. De stad zou baat hebben 

bij expositieruimtes voor blockbusters ten tijde van de ‘museumboom’. Van Linthorst kwam het idee 

om speciaal hiervoor een groot museumgebouw op te richten. Dat gebouw is de Kunsthal gaan heten, 

en is gelegen aan de Zuidkant van het Museumpark. Het ontwerp van Rem Koolhaas verbindt de 

45 Gerrie et al., Op de groei gemaakt : 'geriefelijkheden voor een wel-ingerigte stad': anderhalve eeuw 
Gemeentewerken Rotterdam, 124-125. 
46 “Uitgebreide geschiedenis museum,” laatst geraadpleegd op 22 mei 2018, 
http://www.hetnatuurhistorisch.nl/het-museum/geschiedenis/uitgebreide-geschiedenis.html. 
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hoger gelegen Westzeedijk met het museumpark. Wim Van Krimpen (°1941) was er directeur van 

1992 tot 2000 en keurde Koolhaas’ eerste ontwerp af vanwege ‘te weinig muren om kunst aan op te 

hangen’.  Het is alsnog een transparant gebouw geworden, waar je als bezoeker kan verdwalen 47

tussen de verschillende tijdelijke expo’s. 

Van 2001 tot 2005 was kindermuseum en kunstlaboratorium Villa Zebra in het Museumpark 

te vinden, maar dit museum moest wijken voor de bouw van een ondergrondse parkeergarage en 

bevindt zich nu elders in de stad. Het grote evenementenplein tussen de Kunsthal en de huidige werf 

van het Depot wakkert eveneens het culturele leven aan met openluchtcinema Pleinbioscoop, reizend 

theaterfestival De Parade en andere evenementen als de lifestylemarkt Swan Market en foodfestival 

Djemaa El Fna.  

Tot voor de start van de bouw van het Depot Boijmans Van Beuningen was het NAi, vandaag 

Het Nieuwe Instituut, de laatste toevoeging aan het museumpark. Het idee was er al lang om een 

nationaal architectuurinstituut op te richten, en de beslissing werd in 1984 uiteindelijk genomen om dit 

instituut op te richten in Rotterdam. Na een architectuurwedstrijd met genomineerden als Benthem en 

Crouwel, Hubert-Jan Henket, OMA, Luigi Snozzi en Wim Quist ging de opdracht uiteindelijk naar Jo 

Coenen. Het resultaat is een gebouw dat zich tegelijk afkeert van het stadscentrum en toch een 

zekere openheid voor het publiek richting het Museumpark toont. Langs de Rochussenstraat 

kenmerkt een langwerpig, betonnen volume het Nederlandse architectuurarchief, terwijl het gebouw 

aan de kant van het Museumpark voor het overgrote deel uit glas bestaat en dus uitnodigend oogt. 

De waterpartijen voor het gebouw leggen de link met het park. 

In haar artikel The rise and fall of architecture materialised: the Netherlands Architecture 

Institute in Rotterdam, 1988–1992 van 2014 beschrijft Lara Schrijver uitgebreid de 

ontstaansgeschiedenis en -context van het NAi, wat later werd omgedoopt tot Het Nieuwe Instituut bij 

een fusie met het Premsela Instituut voor design en mode en het Virtueel Platform, een kennisinstituut 

voor e-cultuur. 

 

1.3. Bespreking van de architectuur als ordeningsapparaat 

 

1.3.1. Het Schielandshuis 

 

Toen Frans Jacob Otto Boijmans zijn collectie aan de stad Rotterdam wilde schenken, drong 

hij aan op de aankoop van het Schielandshuis om zijn verzameling er tentoon te stellen.  Het gebouw 48

dateert van de jaren zestig van de zeventiende eeuw en huisvestte jarenlang het 

hoogheemraadschap van Schieland (afb. 1.8). Qua architectuur is het Schielandshuis een voorbeeld 

van Hollands Classicisme met Barokke elementen van architect Jacob Lois (1620-1676) in 

samenwerking met bouwmeester Pieter Post (1608-1669) (afb. 1.9 en 1.10).  

47 “Historie Kunsthal,” laatst geraadpleegd december 2017, 
https://www.kunsthal.nl/nl/over-de-kunsthal/gebouw/historie-kunsthal/. 
48 “Over de collectie.” 
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Na de brand van 1864 werd het opnieuw opgebouwd, maar niet in de volle glorie van weleer. 

Het historische interieur ging helemaal verloren. Na Museum Boymans vond het Historisch Museum 

van Rotterdam onderdak in het Schielandshuis. Uit die laatste periode stammen de stijlkamers die 

bezoekers terugvoeren naar de 17de eeuw. Sinds een restauratie in de jaren ‘80 van de 20ste eeuw 

is de uiterlijke pracht en praal van het oorspronkelijke ontwerp weer teruggebracht in haar 

oorspronkelijke staat. 

Vandaag is het Schielandshuis één van de weinige historische panden die Rotterdam nog 

heeft na het bombardement dat op 14 mei 1940 de gehele binnenstad verwoestte, ontvangt 

Rotterdam Partners er opnieuw buitenlandse gasten en worden toeristen er wegwijs gemaakt in de 

stad dankzij de Rotterdam Tourist Information.  49

 

Het Schielandshuis werd aangekocht door de gemeente om er een museum in onder te 

brengen en is dus – in tegenstelling tot het huidige Museum Boijmans Van Beuningen – niet gebouwd 

als museum. Men moest het doen met de ruimtes die er waren om een aantrekkelijke presentatie te 

maken van de collectie van meneer Boijmans. In de 19de eeuw waren musea echter nog niet wat ze 

vandaag zijn en vonden er enkele belangrijke verschuivingen plaats in hun werking.  

Musea waren tot dan toe in de eerste plaats eerder private instellingen, bedoeld voor de 

burgerij, waar de focus lag op het demonstreren van de kennis die men over bepaalde zaken als 

kunst en natuurkunde had, met het oog op studie. Artefacten werden vaak enkel op verzoek 

tevoorschijn getoverd en zaten voorts netjes opgeborgen. Echte tentoonstellingen ontstonden pas 

toen dankzij het gebruik van staal en glas nieuwe manier van presenteren werden bedacht met 

vitrines.  

Julia Noordegraaf trekt in haar boek ‘Strategies of display’ de parallel met de opkomst van 

winkelcentra, die zich ook in de 19de eeuw voltrok, en waar het visuele steeds meer van belang was. 

Mensen flaneerden langs winkels en lieten hun oog vallen op alle prachtig uitgestalde koopwaar. Op 

diezelfde manier gingen zij ook musea bezoeken en lieten hun blikken glijden langs de 

kunstgeschiedenis. Noordegraaf vergelijkt de blik op de wereld die in 19de eeuwse musea en 

winkelcentra werd geboden met de televisie en het internet van vandaag.  

Ook in Rotterdam was deze evolutie aan de gang. Tussen de Korte Hoogstraat en de 

Coolvest bood de winkelgalerij van Jan Christiaan van Wijk (1844-1891) afleiding aan de gegoede 

burgerij. Het was een kwestie van zien en gezien worden en rijke Rotterdammers lieten zich er graag 

opmerken. Bovendien was het idee om een kunstmuseum op te richten in de havenstad gericht op 

het aantrekken van gegoede kooplieden, voor wie Rotterdam op dat moment misschien niet heel 

aantrekkelijk was. Tegelijk met het museum werd de stad ook uitgebouwd met een ziekenhuis, een 

dierentuin, een bibliotheek, een theater, enzovoort.  50

 

49 “Het Schielandshuis,” laatst geraadpleegd op 22 mei 2018, https://schielandshuis.nl/verhaal-schielandshuis/. 
50 Noordegraaf, Strategies of Display, 28. 
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Hoewel Museum Boymans geen private instelling was, werd in de eerste decennia onbedoeld 

niet meteen een breed publiek aangesproken. Toen het museum in 1849 haar deuren opende, stelde 

het de gehele collectie tentoon in zes ruimtes op de eerste verdieping. Over de verzameling van 

meneer Boijmans bestond discussie, volgens velen was die van kwaliteit noch kwantiteit erg 

noemenswaardig. Men stelde echter geen al te hoge eisen: een museum was een museum en droeg 

bij aan de educatie van de inwoners van Rotterdam.  

In de opstelling van de collectie was geen sprake van ordening, structuur of interpretatie: er 

waren geen informatiepanelen of tentoonstellingscatalogi. Het enige onderling verband dat er tussen 

de kunstwerken heerste was thematisch. De werken hingen aan de wanden van vloer tot plafond, met 

de kleinere werken onderaan en de grote werken bovenaan de wand. Als er al een catalogus 

voorhanden was, was die alfabetisch opgesteld. Bezoekers werden dus geacht belezen te zijn en het 

museum te bezoeken als aanvulling op hun studie van de kunstgeschiedenis.  

Wie toch extra uitleg zocht bij zijn bezoek aan het museum, nam beter een reisgids ter hand. 

In 19de eeuwse reisgidsen werd de bezoeker namelijk bij de hand genomen en door de verschillende 

zalen van het museum geloodst, waarbij de nadruk lag op verdieping in 17de eeuwse schilderijen. 

Wie de Nederlandse cultuur wilde leren kennen, moest beginnen bij de nationale kunst, was het idee 

daarachter. Dat het museum zowel werken van hoge als van lage kwaliteit tentoon stelde, maakte de 

studie des te interessanter.  51

Na de brand van 1864, toen het pand heropgebouwd moest worden, werd kritisch nagedacht 

over de noden van een eigentijds museum. Bij de opening van het nieuwe museum in 1867 waren 9 

tentoonstellingsruimtes voorhanden en had het gebouw glazen koepels in het dak om de schilderijen 

van bovenaf te belichten. De bezoekersaantallen stegen, maar wegens gebrek aan degelijke 

informatie – er was slechts een vage catalogus – bleef het een zaak voor bezoekers met 

kunsthistorische kennis. Er werd dus nog steeds voorbijgegaan aan het gegeven dat een museum 

een plaats kon zijn met educatieve doelen.  

In 1883 werd Pieter Haverkorn van Rijswijk als eerste fulltime aangesteld als directeur van 

het Museum Boymans. Hij had een duidelijke visie op het verzamelen van kunst en deed erg zijn best 

om extra bezoekers naar het museum te lokken, bijvoorbeeld door de toegangsprijzen aantrekkelijk te 

maken, maar hij zag helaas niet in dat het museum nog steeds was toegespitst op kunstkenners en 

niet op het brede publiek dat hij wilde aantrekken. 

 

Kort door de bocht zou men kunnen zeggen dat het 19de eeuwse Museum Boymans – net 

als het Depot – een publiek toegankelijke kunstopslag was: de hele collectie was aanwezig in het 

gebouw en de opstelling had geen wisselende, inhoudelijke vorm zoals we die kennen van 

tentoonstellingen. Dit leverde problemen op voor bezoekers die niet over kunsthistorische kennis 

beschikten. Dat het een interessante plek was voor studie en verdieping voor al wie zich met 

kunstgeschiedenis bezighield, staat buiten kijf. Waar wij vandaag reproducties terugvinden in boeken 

51 Noordegraaf, Strategies of Display, 36. 
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en op het internet, waren bezoekjes aan musea voor de 19de eeuwse (amateur-)student 

kunstgeschiedenis onontbeerlijk. Het waren in feite een soort beeldarchieven.  

Pas in de jaren ‘60 van de 19de eeuw werd kunstgeschiedenis een volwaardige academische 

discipline en naar de eeuwwisseling toe konden studenten ook gebruik maken van foto’s en dia’s om 

kunstwerken te bestuderen. Daar komt bij dat de aandacht voor oude kunst in die tijd verzwakte. 

Leerling-schilders voelden steeds minder de behoefte om de oude meesters na te bootsen. Denk 

maar aan de impressionisten, die niet de kunstgeschiedenis maar de wereld als uitgangspunt namen 

voor hun werk. Het museum verloor dus stilaan haar functie als educatieve instelling.   52

Dit werd duidelijk rond de eeuwwisseling. Britse curator en chirurg Henry Flower (1831 - 

1899) beweerde dat het museum twee doelen had, die fysiek van elkaar moesten worden 

gescheiden. Het eerste doel was studie, waarbij de collectie als een bibliotheek werd geconsulteerd 

om tot specifieke kennis te komen. Het tweede doel zou gaan om een combinatie van amusement, 

interesse en het genieten van de schoonheid van kunst. Om dit tweede doel te dienen moest er 

zorgvuldig een selectie worden gemaakt uit de collectie en moest die selectie in een logische opbouw 

van informatie voor geïnteresseerden worden voorzien. De tentoonstelling werd geboren.  53

 

Het was de tweede directeur van het Museum Boymans, Frederik Schmidt Degener, die 

vanaf 1908 moderne museumopvattingen toepaste in het Schielandshuis. Hij was bekend met de 

theorieën van Wilhelm von Bode (1845-1929), die ten tijde van de Duitse 

museumhervormingsbeweging in Berlijn aan het hoofd stond van het Kaiser Friedrich Museum, waar 

hij in 1904 de eerste directeur en curator werd. In het museum van von Bode werden enkel originele 

schilderijen tentoongesteld en geen kopieën, wat tot dan toe wel gangbaar was. Daarnaast had hij 

ook aandacht voor beeldhouwkunst en toegepaste kunsten. Hij koos voor een meer symmetrische 

opstelling en gaf de werken meer ruimte door ze in een originele setting te plaatsen en noemde zijn 

kunstkamers stimmingsraume. Voor het eerst werden werken uit de verzameling van het museum 

geselecteerd en werden de niet-gekozen werken tijdelijk in een depot verzameld.  

Schmidt Degener paste dezelfde werkwijze toe in het Museum Boymans en later in het 

Rijksmuseum in Amsterdam. Daarnaast trachtte hij de bestaande architectuur van het Schielandshuis 

aan te passen aan de functionele noden van een museum door nieuwe manieren van belichting toe te 

passen en voor bezoekers aan het museum een logische route uit te stippelen die de circulatie ten 

goede kwam.  54

 

52 Noordegraaf, Strategies of Display, 58. 
53 Henry Flower, Essays on Museums and other subjects connected with natural history. Reprint of the 1898 ed. 
Vol. 8, The History of Museums (London: Routledge/Thoemmes Press, 1996), 50, laatst geraadpleegd op 22 mei 
2018, https://archive.org/stream/essaysonmuseumso00flowrich#page/50/mode/2up. 
54 De moderne aanpak van Schmidt Degener wekte heel wat interesse bij het publiek, en werd uitgebreid 
beschreven en geïllustreerd in het Rotterdamsch Nieuwsblad, een krant die zowel door de burgerij als geletterde 
arbeiders werd gelezen en het museum dus ruim onder de aandacht bracht.  
Noordegraaf, Strategies of Display, 66. 
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1.3.2. Een museumgebouw van Adrianus van der Steur 

 

Met de stijgende populariteit en een groeiende collectie werd het Schielandshuis 

onherroepelijk te klein. In eerste instantie werd gedacht aan een uitbreiding op het plein dat aan het 

museum grenst. Er werden zelfs plannen gemaakt, maar toen de gemeente het Land van Hoboken 

had gekocht, werd in 1929 besloten tot de bouw van een gloednieuw, modern museum. Een 

uitbreiding van het bestaande gebouw zou het museum slechts met de helft vergroten, terwijl op het 

Land van Hoboken genoeg ruimte was om een museum te bouwen dat drie tot vier keer zo groot was 

als het bestaande museum en voor later de mogelijkheid tot uitbreiding bood. Bovendien zou het 

landelijke gebied een mooi kader zijn voor het museum. Dirk Hannema (1895-1984), 

museumdirecteur van 1921 tot 1945, schreef daarover in zijn memoires het volgende: “Wij zouden 

een museum om binnenplaatsen kunnen bouwen met een logische rondgang en steeds mooie 

uitzichten, zodat alle eentonigheid en dorheid, zo vaak bij musea op de voorgrond tredend, niet 

aanwezig waren. In die geest zijn de plannen ook uitgewerkt.”  55

Na gesprekken met architect Alexander Jacobus Kropholler (1881-1973) en Jacobus 

Johannes Pieter Oud (1890-1963), werd de opdracht uiteindelijk toegewezen aan stadsarchitect 

Adrianus van der Steur. Onder het motto “een goed museumgebouw moet [...] een tegenwicht bieden 

tegen de zware geestelijke inspanning van een museumbezoek,” ging hij  in samenwerking met de 

directeur op zoek naar de beste vorm voor het museumgebouw.   56

De stad beschikte zelf niet over voldoende middelen om de bouw te financieren maar kon 

zich beroepen op het legaat van Gerardus Willem Burger (1856-1916). De kostprijs bedroeg circa 

anderhalf miljoen gulden, wat voor die tijd absoluut geen klein bedrag was.  

van der Steur en Hannema gingen samen op studiereis door Europa, waarbij ze zich onder 

andere lieten inspireren door de Scandinavische architectuur van Gunnar Asplund (1885-1940). Het 

viel de heren op dat heel wat oude paleizen niet over de sfeer beschikten die zij nodig achtten om op 

een aangename manier van kunst te kunnen genieten en dat gebouwen die niet als museum waren 

gebouwd zelden zulk een sfeer hadden bereikt. De architectuur mocht volgens van der Steur noch 

pompeus, noch romantisch of ‘fabriekachtig’ zijn. De juiste sfeer kon slechts met veel tasten en 

zoeken door de architect gevonden worden. Het voorlopige ontwerp dat uiteindelijk voortkwam uit de 

reis van Hannema en van der Steur werd in het voorjaar van 1929 zonder slag of stoot goedgekeurd 

door de gemeenteraad.   57

Het Boijmans maakte samen met het Rijksmuseum Kröller-Müller, het Van Abbemuseum in 

Eindhoven en het Gemeentemuseum in Den Haag deel uit van de eerste Nederlandse 

‘museumboom’. Musea als het Louvre en het Musée d’Orsay in Parijs waren voorbeelden van hoe het 

55 Dirk Hannema, Flitsen uit mijn leven als kunstverzamelaar en museumdirecteur (Rotterdam: Ad. Donker, 
1973), 34. 
56 “Een huis voor de kunst - Het museumgebouw,” laatst geraadpleegd december 2017, 
http://collectie.boijmans.nl/nl/in-depth/het-museumgebouw. 
57 Gerrie et al., Op de groei gemaakt : 'geriefelijkheden voor een wel-ingerigte stad': anderhalve eeuw 
Gemeentewerken Rotterdam, 257-258. 
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museum evolueerde in de richting van een instituut dat toegankelijk is voor iedereen, en niet langer 

enkel voor de gegoede burgerij en belezen kunstkenner. Tegelijk had het museum een belangrijke 

culturele en economische rol voor de binnenstad, waarbij de buurt rond het museum helemaal 

heropleefde en het dus belangrijk was dat het gebouw een visueel aantrekkelijke trekpleister was.  58

 

Tegelijk met de studiereizen waren van der Steur en Hannema gestart met een testproject op 

de site waar de nieuwbouw zou komen. Ze bouwden er in hout een zaaltje waar ze gingen 

experimenteren met lichtinval.  Op 11 februari 1933 verscheen in het Bouwkundig Weekblad 59

Architectura een ‘Studie over moderne museumverlichting’ van Hannema en van der Steur, waarin ze 

theorieën over bovenlichten toetsten aan hun plannen voor de belichting in het Museum Boymans. Ze 

vergeleken hiervoor de belichting in bestaande musea die ze hadden bezocht tijdens hun studiereizen 

met hun plannen voor het museum. De bedoeling was dat het nieuwe museum een grote, 

doorlopende lichtkap zou krijgen op het dak, zodat er zo min mogelijk schaduwen ontstaan in de 

zalen. van der Steur schrijft erover: “Deze kap moet gedicht worden met draadglas, een hoeveelheid 

zooveel mogelijk diffuus licht wordt opgevangen, dat voor verder distributie en bewerking gereed is.” 

 De zalen op de bovenverdieping waar de schilderkunst zou worden tentoongesteld, zouden zo allen 60

de nodige bovenlichten krijgen, terwijl er op de begane grond beeldhouwwerken en kunstnijverheid 

kwamen te staan, kunstvormen waarvoor het geen probleem vormt dat zij door zijlichten werden 

beschenen. 

Op 8 juni 1929 is een uitgebreid artikel in het Bouwkundig weekblad Architectura door van der 

Steur gewijd aan zijn ontwerp voor het Museum Boymans. Hij bejubelde net als directeur Hannema 

het prachtige terrein, waarbij het museum zou aansluiten op een bloementuin en voldoende 

mogelijkheden zou hebben voor uitbreiding. Die mogelijkheid had hij al goed doordacht en hij zou 

later eigenhandig het stokje doorgeven aan architect Bodon.   61

Het museum verwierf wereldfaam door haar vernuftige ontwerp (afb. 1.11). Door de architect 

werd een ideale route uitgestippeld, die vertrok in de cirkelvormige inkomhal, waarbij de bezoeker 

geen tweemaal dezelfde ruimte doorkruiste en dus op een logische manier de hele collectie kon 

bezichtigen. In de route wordt eerst de westelijke vleugel bezocht, de bezoeker loopt eerst door de 

zalen rondom het binnenhof op de gelijkvloerse verdieping en daarna op de eerste verdieping, 

waarna hij de tijdelijke exposities kan bekijken in de zaal aan de straatzijde. De architect wilde 

voorkomen dat de route als dwingend werd ervaren, door bezoekers steeds ook de mogelijkheid te 

geven ervan af te wijken.  

Het grondplan bestaat uit een reeks relatief kleine, aan elkaar grenzende zalen. In de zalen 

zorgen doorkijkjes en tussenwanden voor afwisseling.  Om dit patroon echter niet eindeloos te 62

58 Van de Ven, Museumarchitectuur, 39. 
59 Hannema, Flitsen uit mijn leven als kunstverzamelaar en museumdirecteur, 35. 
60 Adrianus van der Steur, “Het nieuwe Museum Boymans,” Bouwkundig weekblad architectura (11 februari 
1933): 46. 
61 van der Steur. “Het nieuwe Museum Boymans,” 177. 
62 Gerrie et al., Op de groei gemaakt : 'geriefelijkheden voor een wel-ingerigte stad': anderhalve eeuw 
Gemeentewerken Rotterdam, 257-258. 
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herhalen, koos van der Steur ervoor de vierkante bouw te flankeren met twee vleugels: een voor 

tijdelijke tentoonstellingen en een voor de dienstvertrekken, waaronder een bibliotheek en het bureau 

van de directeur. Vanuit de bestaande wens ‘een tegenwicht [te] bieden tegen de zware geestelijke 

inspanning van een museumbezoek’ wil de architect eindeloze trappenpartijen vermijden. Door met 

kleine hoogteverschillen te werken – de trappen overbruggen nooit een hoogte hoger dan 1,5 meter – 

ging de bezoeker haast ongemerkt van het ene niveau naar het andere.  63

 

Het materiaalgebruik van het nieuwe museum is in geen geval eentonig of saai te noemen. In 

het exterieur zijn natuur- en zandsteen harmonieus gecombineerd met baksteen en koper. Ook dat 

vorm en functie in harmonie met elkaar samengaan valt aan de buitenkant van het museum af te 

lezen. Er kan makkelijk van het gebouw afgelezen worden dat de collectie schilderijen zich op de 

bovenverdieping moeten bevinden, daar de wanden van het museum daar geheel gesloten zijn en het 

glazen dak voor de beste belichting zorgt voor dit type kunst. Op de begane grond zijn in de ruimten 

waarin de kunstnijverheid en beeldhouwwerken zich bevinden wel ramen te zien in de wanden. 

Vooral richting het binnenhof is gezorgd voor grote transparantie en zodoende valt er genoeg licht 

naar binnen.   64

Naast een weerspiegeling van de praktische inrichting van het interieur, staat het exterieur 

van het nieuwe Museum Boijmans ook symbool voor haar functie. Het statige gebouw met de slanke 

toren – die overigens geen enkel praktisch nut heeft, maar door van der Steur werd ontworpen om het 

gebouw ook enige verticaliteit mee te geven – ademt de klasse die met haar verantwoordelijke taak 

gepaard gaat: het in alle veiligheid bewaren en tentoonstellen van kunst.   65

 

Zeven jaar lang hebben Hannema en van der Steur nauw samengewerkt aan het project en 

in 1935 opende het nieuwe Museum Boymans met de tentoonstelling ‘Vermeer, oorsprong en 

invloed’, een tentoonstelling van zo’n honderdveertig werken van Vermeer, zijn voorgangers en 

navolgers, waarmee het meteen een internationaal publiek aansprak. Bij de opening waren 

museumdirecteuren van over de hele wereld aanwezig en sprak de toenmalige burgemeester van 

Rotterdam, Pieter Droogleever Fortuyn (1868-1938) een welkomstwoord. De opening van het 

Museum Boymans werd onder meer beschreven in het Londense The Architect and Buildings News 

en in The American Magazine of Art, onder de titel ‘Perfection in Rotterdam’.  

Hannema en van der Steur hebben hun samenwerking beide als zeer prettig ervaren en 

beschreven. Hannema noemde de architect “een prettig, bekwaam en zeer gevoelig mens” en 

beschreef hoe de twee elkaar zelfs in de meest onmogelijk nachtelijke uren opbelden wanneer ze een 

nieuw idee hadden bedacht. “De verstandhouding werd hierdoor echter steeds beter,” schrijft hij 

63 van der Steur. “Het nieuwe Museum Boymans,” 177. 
64 Gerrie et al., Op de groei gemaakt : 'geriefelijkheden voor een wel-ingerigte stad': anderhalve eeuw 
Gemeentewerken Rotterdam, 257-258. 
65 Wouter Davidts, “Robbrecht En Daem and the Museum Boijmans Van Beuningen: Architectural Interventions 
so That Things May Overlap,” Maandberichten Museum Boijmans Van Beuningen, 5 (2003): 2–7. 
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erover.  Later zou Adrianus van der Steur het Museum Boijmans als het belangrijkste werk in zijn 66

oeuvre beschouwen.   67

Bij de opening werd een publicatie uitgebracht met de titel ‘Het Museum Boymans te 

Rotterdam. En beknopte beschrijving van het nieuwe gebouw ter gelegenheid van de opening op 6 

juli 1935’.  68

 

1.3.3. De nieuwe vleugel van Bodon 

 

De uiterst positieve kritiek op het museumgebouw van Ad van der Steur liet zich ook voelen in 

de stijgende populariteit van het museum. Toen de gemeente in 1958 de collectie van de drie jaar 

eerder overleden Daniël George van Beuningen (1877-1955) aankocht, werd het gebouw op haar 

beurt alweer onherroepelijk te klein. Zoals gezegd was een uitbreiding alvast in beschouwing 

genomen in het oorspronkelijke ontwerp door Ad van der Steur. Hij had hier in 1942-43 zelfs al 

tekeningen voor gemaakt, die in 1946 werden opgenomen in Witteveens plan voor de wederopbouw 

van Rotterdam na het bombardement. De uitbreiding richting de Westersingel ten oosten van het 

museum kon echter niet doorgaan aangezien de grond niet in het bezit was van de stad.  

In 1953 maakte van der Steur nieuwe plannen om het museum uit te breiden op grondgebied 

dat wél eigendom was van de stad, namelijk ten zuiden van het bestaande gebouw. De architect 

overleed aan het einde van dat jaar, waardoor Alexander Bodon (1906-1993) de taak kreeg 

toegewezen om met de uitbreidingsplannen aan de slag te gaan. De plannen van 1953 werden van 

tafel geveegd en pas tien jaar later kwam een nieuw besluit om alsnog aan de hand van het basisplan 

voor de wederopbouw van 1946 een aanbouw te voorzien in de richting van de Westersingel.   69

In de geest van van der Steur wilde Bodon een museumgebouw ontwerpen dat volledig in 

dienst stond van de kunst en de museumbezoekers. Daarom moest het gebouw ingetogen en 

neutraal zijn.  Op 12 maart 1964 werden de plannen die Bodon had gemaakt in samenwerking met 70

directeur Ebbinge Wubben goedgekeurd, maar door de onzekere economische situatie werd pas met 

de bouw begonnen in april 1969.   71

66 Hannema, Flitsen uit mijn leven als kunstverzamelaar en museumdirecteur, 35. 
67 Toen het museumgebouw klaar was, werd van der Steur gevraagd om een monument te ontwerpen voor Gerrit 
Johannes de Jongh (1845-1917), van 1879 tot 1910 directeur van de dienst Gemeentewerken Rotterdam. 
Hoewel dit eerbetoon oorspronkelijk een plaatsje moest krijgen in de haven, werd uiteindelijk gekozen voor een 
plaatsje in het verlengde van de tuin van het museum. Het werd een monumentaal ensemble van 
beeldhouwwerk en mozaïek met een centrale obelisk die wordt weerspiegeld in de vijver.  
Bron: Gerrie et al., Op de groei gemaakt : 'geriefelijkheden voor een wel-ingerigte stad': anderhalve eeuw 
Gemeentewerken Rotterdam, 258. 
68 Adrianus van der Steur en Dirk Hannema, Het Museum Boymans te Rotterdam. En beknopte beschrijving van 
het nieuwe gebouw ter gelegenheid van de opening op 6 juli 1935 (Rotterdam: Museum Boymans, 1935). 
69 Alexander Bodon, “Uitbreiding van Museum Boymans-van Beuningen te Rotterdam,” BOUW 27, nr. 24 (1972): 
1450. 
70 “Het museumgebouw,” laatst geraadpleegd op 22 mei 2018, http://collectie.boijmans.nl/nl/het-museumgebouw. 
71 Bodon, “Uitbreiding van Museum Boymans-van Beuningen te Rotterdam,” 1450. 
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Kortom, de Bodonvleugel kende een lange aanloop, maar in 1972 stond hij er in vol ornaat: 

transparant met een grote openheid naar de straat toe, flexibel dankzij de grote ruimtes zonder 

pilaren en uitmuntend in zijn neutraliteit, zoals dat in die tijd gangbaar was (afb. 1.12).  

In BOUW, Centraal weekblad voor het bouwwezen, publiceerde de architect in november 

1972 een artikel met foto’s van het resultaat. Ebbinge Wubben had Bodon gevraagd om ‘het 

tegengestelde’ te ontwerpen van het gebouw van van der Steur, dat zij dan wel prachtig vonden, 

maar dat met zijn kleine kabinetten en lambriseringen niet was bedacht op grote, moderne 

kunstwerken. Meer nog, die grote kunstwerken naar binnen halen was praktisch onmogelijk. De 

ramen en deuren van het gebouw waren simpelweg te klein. Men zou het dak eraf hebben moeten 

halen.  Volgens de beschrijving van Bodon in BOUW was de opzet van het plan vrij eenvoudig: een 72

langwerpig bouwlichaam van 34 bij 36 meter dat per verdieping drie ruimtes bevat, twee langwerpige 

en een vierkante, van elkaar gescheiden door twee verkeersstroken.  

In zijn artikel van november 1972 beschreef de architect de belangrijkste uitgangspunten voor 

het ontwerp. 

- architectonische aanpassingen bij het bestaande museum; 

- grotere openheid naar de straat; 

- een de kunstwerken niet storende architectonische vormgeving 

 

Net als in het gebouw van van der Steur werden de zalen op de eerste verdieping verlicht met 

bovenlichten en kreeg de benedenverdieping daglicht binnen via de ramen, die in de Bodon-vleugel 

ontzettend groot waren. De middelste zaal kon echter niet optimaal van daglicht genieten, waardoor 

kunstlicht werd toegevoegd. In deze zaal werd het nieuwe prentenkabinet gehuisvest. De andere 

zalen moesten vooral dienen voor moderne exposities. De manier van bouwen was expliciet modern. 

De vleugel werd opgetrokken rond een skelet van gewapend beton, wat ervoor zorgde dat de 

dragende elementen in de vorm van kolommen, die door Bodon als ‘storende plastische elementen’ 

werden omschreven, naar de wanden en gevelpuien konden worden verplaatst.  

Het contrast met de ruimtes van van der Steur was – en is nog steeds – groot en gaf het 

museum nog meer internationale allure. Als kers op de taart kreeg de Bodonvleugel een moderne 

luchtbehandelingsinstallatie met in het prentenkabinet een extra voorziening die de lucht kon zuiveren 

van papiervijandige stoffen.  73

 

1.3.4. Het paviljoen van Henket 

 

Eind jaren ‘80 was het opnieuw tijd om een aanbouw te plannen en wederom zat de 

kunstverzameling van de grote familie Van Beuningen er voor iets tussen. De collectie pre-industriële 

gebruiksvoorwerpen van Van Beuningen-de Vriese was reeds aan het begin van het decennium in de 

72 “Lezing Sjarel Ex op Art Rotterdam.” 
73 Bodon, “Uitbreiding van Museum Boymans-van Beuningen te Rotterdam,” 1450. 
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vorm van een bruikleen aan de verzameling van het museum toegevoegd, maar werd uiteindelijk 

geschonken aan het Boijmans.  

In 1989 mocht directeur Wim Crouwel samenwerken met een architect om een nieuwbouw te 

verwezenlijken die net als de Bodonvleugel licht, lucht en ruimte zou ademen. Hubert Jan Henket 

(°1940) bouwde hierop een transparant paviljoen aan de zuidkant van het museumgebouw met 

uitzicht op de museumtuin (afb. 1.13).  Het paviljoen werd opgeleverd in 1991 en bestaat uit drie 74

delen. Ten eerste is er de transparante gang die het gebouw verbindt met het museumgebouw van 

van der Steur, ten tweede het souterrain met zowel expositieruimten als werkvertrekken en ten derde 

de grote expositieruimte, licht en transparant dankzij haar wanden van vier meter hoog glas. Aan de 

kant van de vijver kent de glazen gevel een ronde, uitstekende pui. Om een storende inval van 

zonlicht in de tentoonstellingsruimte te vermijden is het paviljoen afgewerkt met een meters brede 

oversteek. Het paviljoen van Henket heeft nog weinig gemeen met het klassieke museumgebouw.  

 

Volgens Wouter Davidts – in zijn artikel over de latere uitbreiding van Robbrecht en Daem – 

doet het paviljoen Van Beuningen-de Vriese eerder denken aan de lobby van een bank dan aan een 

museum en beantwoordt het op die manier aan de in de jaren ‘80 op til zijnde ‘spectacle industry’: het 

grote publiek wordt naar musea gelokt met grote blockbustertentoonstellingen en een museum kan 

niet meer zonder café en museumshop. Niet toevallig werden deze twee laatste onderdelen terzelfder 

tijd als het paviljoen van Henket toegevoegd aan het Museum Boijmans Van Beuningen.  75

Acht jaar na de bouw van het paviljoen werd de transparante expositieruimte op de koop toe 

zélf ingericht als museumcafé, terwijl op de benedenverdieping nog steeds de collectie pre-industriële 

gebruiksvoorwerpen van Van Beuningen-de Vriese is terug te vinden. In 1992 werd het Paviljoen Van 

Beuningen - de Vriese genomineerd voor Mies van der Rohe Europese prijs voor Architectuur.  76

 

1.3.5. De aanbouw van Robbrecht en Daem 

 

De laatste uitbreiding aan het gebouw van Ad van der Steur dateert van 2003, toen directeur 

Chris Dercon het Belgische architectenduo Robbrecht en Daem heeft aangesteld om een nieuwe 

vleugel aan te leggen, met als doel het museum meer in contact te zetten met de omringende stad. Er 

waren ideeën om het museum verder uit te breiden in de richting van het stadscentrum. Wie van 

Rotterdam Centraal over de Westersingel richting Museumpark loopt, zou op die manier op de hoek 

met de Mathenesserlaan – intussen simpelweg omgedoopt tot Museumpark – op het Boijmans 

botsen.  

In zijn artikel ‘Robbrecht and Daem and the Boijmans Van Beuningen Museum. Architectural 

interventions so that things may overlap’, dat ook op de website van het architectenduo staat te lezen, 

74 “Het museumgebouw.” 
75 Wouter Davidts, “Robbrecht En Daem and the Museum Boijmans Van Beuningen: Architectural Interventions 
so That Things May Overlap,” 2–7. 
76 “1988 - 1991. Museum Boijmans Van Beuningen,” laatst geraadpleegd op 22 mei 2018, 
http://www.biermanhenket.nl/nl/projecten/architectuur/cultuur/boijmans-beuningen/#. 
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bespreekt prof. dr. Wouter Davidts uitgebreid de totstandkoming van deze derde aanbouw aan het 

originele museumgebouw van 1935. De op handen zijnde museumboom bracht rond de 

millenniumwisseling een trend met zich mee waarin heel wat bestaande musea uitgebreid gingen 

renoveren en/of toevoegen aan hun infrastructuur waarbij niet enkel de architectuur onder handen 

werd genomen, maar in feite het hele museum moest worden heruitgevonden. De opdracht van Chris 

Dercon aan Robbrecht en Daem was dan ook tweeledig: enerzijds vroeg hij hen na te denken over 

het museum van de 21ste eeuw en het Museum Boijmans Van Beuningen klaar te maken voor die 

volgende eeuw, anderzijds wilde hij het museum met de nieuwe uitbreiding ‘kleiner’ maken, hoe 

paradoxaal dat ook klinkt. Hij bedoelde daarmee dat het museum vooral een logische en voor de 

bezoeker duidelijke inrichting moest krijgen.  

Hoewel Robbrecht en Daem voor het eerst in hun loopbaan de opdracht kregen een (deel 

van een) museum te ontwerpen , hadden zij hier wel een duidelijke visie bij, namelijk dat architectuur 77

onderdanig moet zijn aan kunst, zonder zichzelf helemaal weg te cijferen. Het geheel moet met 

andere woorden in evenwicht zijn. Paul Robbrecht noemt het ideale museum een ‘unforgettable 

place’. Robbrecht en Daem hebben het bestaande gebouw daarom grondig geanalyseerd om tot een 

subtiele aanbouw te komen en hebben zich niet laten verleiden tot het ontwerpen van een opvallende 

nieuwbouw (afb. 1.14).   78

Wat wel opvalt, is het feit dat de aanbouw van Robbrecht en Daem zich volledig om de 

Bodon-aanbouw krult, en dat die daardoor enkel nog van binnenuit te zien is. Aan de straatkant is 

enkel het raster van staal en glas te zien van het Belgische architectenduo, dat de verbinding legt met 

het volume van van der Steur en daarbij Bodons werk als een kangoeroejong in zijn buidel 

meeneemt. Voor huidig museumdirecteur Sjarel Ex reden genoeg om de aanbouw van Robbrecht en 

Daem vijftien jaar later alweer tegen de vlakte te willen gooien en Bodons werk in ere te herstellen, 

mocht hij er carte blanche toe krijgen.   79

De aanbouw is volgens Wouter Davidts moeilijk in een categorie onder te brengen. Het is in 

geen geval een ‘vleugel’, zoals het werk van Bodon dat was, maar ook geen volbloed ‘uitbreiding’. De 

aanbouw van Robbrecht en Daem is dan wel organisch verweven met, maar onderscheidt zich nog 

gemakkelijk van het bakstenen van der Steur-gebouw. Vanbinnen echter, lopen de gebouwen van 

1935, 1971 en 2003 inderdaad naadloos in elkaar over en spreekt de filosofie dat architectuur de 

kunst – en de werking van het museum – moet dienen voor zich.  

De nieuwe, ruime entreehal, gelegen aan het binnenplein, zorgt ervoor dat het Museum 

Boijmans van Beuningen, zoals gevraagd, klaar is voor de 21ste eeuw: het museumgebouw is vanaf 

dat moment – aldus de website –  ‘Blockbusterproof’.   80

77 Zij hadden wel ervaring met enkele galerieën, samenwerkingen met kunstenaars en hadden in 1992 succes 
geoogst met de tijdelijke paviljoenen voor Documenta X in Kassel.  
Bron: Wouter Davidts, “Robbrecht En Daem and the Museum Boijmans Van Beuningen: Architectural 
Interventions so That Things May Overlap,” 2–7. 
78 Wouter Davidts, “Robbrecht En Daem and the Museum Boijmans Van Beuningen: Architectural Interventions 
so That Things May Overlap,” 2–7. 
79 Ernest van der Kwast, Interview met Sjarel Ex, Rotterdam Late Night, 1 februari 2018. 
80 “Een huis voor de kunst - Het museumgebouw.” 
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1.4. Van wateroverlast tot de bouw van een iconisch kijkdepot 

 

Aan het begin van de 21ste eeuw doken er problemen op in het Museum Boijmans van 

Beuningen en het was huidig museumdirecteur Sjarel Ex die er een oplossing voor moest bedenken. 

Bij zijn aanstelling in 2004 werd hem meteen duidelijk gemaakt dat de kunstcollectie die hij onder zijn 

hoede kreeg groot gevaar liep. In 1999 waren de kelders van het museum, waarin een deel van het 

huidige museumdepot gelegen is, voor het eerst overstroomd en dat gebeurde sindsdien tot vijf keer 

toe. Toen in oktober 2013 de depots in één dag tijd tweemaal blank kwamen te staan, heeft het niet 

veel gescheeld of zowel de boeken- als kunstcollectie had immense, onherstelbare schade 

opgelopen.  

In het van der Steur-gebouw waren destijds nog geen depots voorzien. Oorspronkelijk werd 

de hele collectie op zaal geplaatst, en toen de kunstwerken tijdens de tweede wereldoorlog gevaar 

liepen, werden ze in de ventilatiekanalen onder het gebouw opgeborgen, tot de kust tijdelijk veilig was 

om ze over te brengen naar veiliger oorden. Met de bouw van de vleugel van Alexander Bodon kreeg 

het museum negen ondergrondse depotruimtes ter beschikking, wat toen nog ruim voldoende was. 

Pas daarna is de collectie uit zijn voegen gaan barsten en werden de depots te klein en op de koop 

toe onbetrouwbaar. Voortdurend overstromingsgevaar brengt de collectie al sinds de jaren negentig 

zo nu en dan in gevaar. Ook het Henket-paviljoen bleef niet van problemen gespaard. Bij hevige 

regenval steeg het waterpeil van de vijver in de tuin van het Boijmans zodanig, dat het ondergrondse 

gedeelte van het paviljoen, waar de collectie kunstnijverheid van Van Beuningen-de Vriese wordt 

opgeslagen en getoond, blank kwam te staan en een noodevacuatie nodig was. De collectie bevat 

heel wat bronzen en metalen voorwerpen en wel zestig werken dienden te worden gerestaureerd.  81

Voor Ex het moment om ontzettend hard aan de alarmbel te trekken en over een oplossing 

na te denken. Toen kwam niet enkel zomaar het idee om een collectiegebouw te ontwerpen, maar 

ook om het publiek toegankelijk te maken. Ex vroeg Winy Maas van architectenbureau MVRDV om 

samen met dit idee aan de slag te gaan. In 2007 kwamen zodoende de eerste tekeningen van een 

depot voor het Boijmans tot stand. Die leken echter nog in niets op het Depot dat nu in de steigers 

staat. Het eerste ontwerp had de vorm van een reuzegrote tafel met liften in de poten en depots in het 

tafelblad dat boven het museumpark zou zweven en tijdens de Amsterdamse kunstbeurs RAI de 

aandacht trok van verzamelaars en pers (afb. 1.15). Het Rotterdamse gemeentebestuur was echter 

niet meteen wild van het idee.  

Een tweede idee van Sjarel Ex was een hermetisch afgesloten depot buiten de stad. Een 

soort gevangenis waar enkel het personeel toegelaten werd. Het kostenplaatje zou stukken 

aantrekkelijker zijn, maar Ex ging op zoek naar geldschieters die de nodige vijftien miljoen euro 

konden bijspringen om toch een in het oog springend, publiek toegankelijk depot te kunnen bouwen.  82

81 Interview met Sandra Kisters, hoofd collectie bij Museum Boijmans Van Beuningen, door de auteur, 19 april 
2018. 
82 Red., “Het hart van de stad krijgt er een kamer bij,” Depot Journaal 1 (februari 2018): 7-12. 
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Die vond hij bij Martijn van der Vorm van Stichting De Verre Bergen, ‘een filantropische organisatie 

die zich sinds 2011 inzet voor een sterker en beter Rotterdam’.  De organisatie schonk uiteindelijk 83

geen vijftien maar twintig miljoen euro.  Er werd een architectuurwedstrijd uitgeschreven waarop 84

zevenenveertig ontwerpen werden ingediend. Het Programma van Eisen en de genomineerde 

ontwerpen komen aan bod in deel drie van deze masterproef.  

83 “Over stichting De Verre Bergen,” laatst geraadpleegd op 22 mei 2018, 
http://www.deverrebergen.nl/over-stichting-de-verre-bergen/. 
84 Red., “Het hart van de stad krijgt er een kamer bij,” 11. 
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2. HET DEPOT TENTOONGESTELD 

 

2.1. De paradox van het kijkdepot 

 

2.1.1. Waarom een depot geen tentoonstelling is 

 

Zoals aangehaald in de inleiding, roept het concept van het publiek toegankelijke 

museumdepot – in deze masterproef wordt de term kijkdepot aangehouden – specifieke vragen en 

spanningen op wat betreft de invulling van dit relatief nieuwe fenomeen in de museumwereld. Twee 

afzonderlijke delen van het museumgebouw worden in het kijkdepot samengevoegd tot een nieuw 

soort museumruimte, en in Rotterdam zelfs tot een volstrekt nieuwe culturele instelling. Waar 

enerzijds elk museum een of meerdere depots heeft waar de collectie zorgvuldig wordt bewaard, 

worden anderzijds grote delen van deze collecties op zaal tentoongesteld, al dan niet in combinatie 

met bruiklenen uit andere collecties. Op dat moment krijgen kunstwerken een context en kunnen 

bezoekers zich verdiepen in het verhaal achter de tentoongestelde kunst.  

Het depot en de expositieruimte zijn twee ruimtelijke onderdelen van de museale instelling die 

in theorie dan wel onvermijdelijk met elkaar verbonden zijn – zonder collectie in het depot kunnen ook 

geen collectietentoonstellingen plaatsvinden, exposities bedacht of bruiklenen verleend – maar in hun 

fysieke verschijningsvorm sterk van elkaar verschillen wat betreft inrichting, toegang en veiligheid. Om 

te begrijpen hoe het kijkdepot werkt, is het daarom belangrijk de eigenschappen van het depot 

enerzijds en het klassieke museum anderzijds onder de loep te nemen en te definiëren. 

 

In negentiende eeuwse kunstmusea was nog geen sprake van een selectie. De volledige 

collectie werd tentoongesteld op zaal, waarbij de muren van vloer tot plafond gevuld waren met 

schilderijen. Bevatte de verzameling ook beeldhouwwerken, objecten uit de kunstnijverheid en 

natuurwetenschappelijke objecten, dan werden deze apart tentoongesteld, want ook apart 

bestudeerd. Collecties werden uitgestald als koopwaar in de winkelcentra die terzelfdertijd geboren 

werden. Er werd wel een zekere thematische en kunsthistorische ordening aangebracht. Kunstwerken 

werden chronologisch verzameld per type, school en geografische herkomst. Daarnaast speelde de 

grootte van de kunstwerken een belangrijke rol bij de plaats die ze kregen in het museum, met grote 

werken hoger aan de muur dan kleinere werken en enige symmetrische opstelling, waarbij een groot 

werk links en rechts werd geflankeerd door kleiner werken van dezelfde afmetingen. Voor verdere 

duiding moesten bezoekers zich wenden tot reisgidsen of hun eigen kunsthistorische kennis.  Er 85

werden nog geen overzichtelijke tentoonstellingen georganiseerd, met wandteksten, (audio)gidsen en 

informatiefolders.  

In haar inleiding tot de bundel De kunst van het tentoonstellen. De presentatie van beeldende 

kunst in Nederland van 1800 tot heden bespreekt Riet de Leeuw de geschiedenis van het 

85 Noordegraaf, Strategies of display, 14-44. 
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presenteren van beeldende kunst in de negentiende en twintigste eeuw. Het presenteren van een 

verzameling kunstwerken kan volgens de Leeuw op twee manieren gebeuren. Enerzijds is er de 

visueel-esthetische manier, waarbij de ruimte die kunstwerken innemen voorwerp van aandacht is. 

Hangen er veel of weinig werken? Hangen ze ver van elkaar of juist dicht bijeen? Hoog of laag? Is er 

een zekere symmetrie te vinden in de opstelling? Ten tweede is er de kunstinhoudelijke manier van 

tentoonstellen, waarbij de curator zijn visie op het tentoongestelde aan ons opdringt door de vorm 

waarin hij dit doet. 

Welke van deze twee manieren ook wordt gehanteerd, telkens wanneer kunstwerken samen 

worden tentoongesteld, gaan we op zoek naar de context waarbinnen deze werken betekenis 

creëren, aldus de Leeuw. Hoewel het tentoonstellen in het museum van de negentiende eeuw 

stukken minder gecureerd verliep dan vandaag, had men ook toen al de neiging om context te zoeken 

tussen verschillende werken, bijvoorbeeld door ze thematisch aan elkaar te koppelen, en ze dan ook 

op die manier te exposeren. Nieuw was echter de ademruimte die de kunstwerken kregen.  86

In Museum Boymans ging Schmidt Degener, geïnspireerd door Bode, oude en moderne 

kunst vanaf dat moment apart tentoonstellen, elk in een logische setting. Er kwam meer aandacht 

voor plaatselijke stromingen en er werd resoluut afgestapt van overvolle muren vol schilderijen. In de 

plaats daarvan werden ruimte en symmetrie geschapen in de zalen van het Schielandshuis. Een deel 

van de collectie vond vanaf dat moment haar onderkomen in een opslagplaats, ofwel een depot.  87

 

Er zijn verschillende redenen voor kunstwerken om in het depot te belanden. Ten eerste zijn 

collecties vandaag zo groot, dat het praktisch gezien simpelweg onmogelijk is om alle werken tentoon 

te stellen. Zoals reeds beschreven zou het Boijmans 30 museumgebouwen nodig hebben om de 

volledige collectie in al haar glorie tentoon te kunnen stellen. Er moeten dus belangrijke keuzes 

worden gemaakt: welke werken worden wel en welke niet tentoongesteld?  

Bepaalde kunstwerken hebben dan wel kunsthistorische waarde, maar zijn daarom niet per 

definitie interessant zijn voor bezoekers. Vaak worden collecties van privéverzamelaars in hun geheel 

geschonken aan een museum, waarbij de eis wordt gesteld de collectie bij elkaar te houden en dus 

geen werken afzonderlijk te verkopen. Dan eindigen minder interessante werken al snel in het depot, 

waar ze volgens het motto van het Schaulager , feitelijk dood kunnen worden verklaard. Een 88

kunstwerk kan in het depot ook wachten op restauratie, alvorens het weer wordt tentoongesteld. Een 

andere reden kan curatorieel van aard zijn: het kunstwerk past niet in de permanente of tijdelijke 

opstelling van het museum omdat er al andere, gelijkaardige kunstwerken zijn tentoongesteld, of 

omdat de stroming waarbinnen het werk thuishoort op dat moment niet aan de orde is. Sommige 

kunstwerken zijn simpelweg te kwetsbaar om continue te worden tentoongesteld in publieke ruimtes, 

denk maar aan objecten van papier of foto’s.  

86 Riet de Leeuw, De kunst van het tentoonstellen : de presentatie van beeldende kunst in Nederland van 1800 
tot heden (Amsterdam, Den Haag: Rijksdienst Beeldende Kunst, Meulenhoff, 1991), 7. 
87 Noordegraaf, Strategies of display, 64-66. 
88 Zie ook het motto van deze masterproef. 
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Hedendaagse musea zijn in geen enkel opzicht nog te vergelijken met de overvolle 

kunstkamers van de negentiende eeuw. Museumzalen veranderden van volgestouwde, ietwat 

statische ruimtes naar dynamische tentoonstellingszalen, en het depot werd in het leven geroepen. 

Meer nog, vandaag is het overgrote deel van collecties onzichtbaar voor de bezoeker. Het is dus 

belangrijk voor musea om depots te hebben waar kunstwerken veilig kunnen worden bewaard. 

Daar tegenover staat de kunst van het tentoonstellen, waarbij publiek naar de zaal wordt 

gelokt om de verhalen te vertellen die bij de kunstwerken horen. De tentoonstellingspraktijk is sinds 

de negentiende eeuw ontzettend veranderd. Als het kijkdepot inderdaad een nieuwe stap is in deze 

evolutie, en bezoekers voortaan worden toegelaten tot het museumdepot, is kunst dan nog wel veilig?  

Waar het museum werd ingericht om bezoekers een aangename, culturele ervaring te 

bezorgen, was het depot in den beginne niets meer dan een opslagplaats voor de objecten die niet 

worden tentoongesteld. In dat opzicht zijn de werken in het depot meer blootgesteld aan 

omgevingsfactoren die ze kunnen aantasten dan in het museum. Ze verliezen er de status die ze in 

the white cube krijgen toebedeeld, met bewonderende blikken van toeschouwers en een 

belangwekkende plaats in de kunstgeschiedenis. Objecten in het museum zijn de moeite waard 

bevonden om te worden tentoongesteld en hebben daarmee een zekere status verworven. In het 

depot daarentegen, zijn ze niets meer dan de materiële objecten die ze zijn: hout, doek, verf, steen, 

porselein, onderworpen aan dezelfde wetten als de rommel die in het gemiddelde woonhuis in de 

kelder of op zolder staat.  

Terwijl we in het museum met bezoekers in een kijksituatie te maken hebben, is het depot 

een objectgebaseerde ruimte. Kortom, de tentoonstellingszaal is in haar inrichting en klimaat eerder 

aangepast aan haar bezoekers dan aan de kunstwerken die er worden tentoongesteld. In het depot is 

dit net andersom. Daar is door de jaren heen steeds beter gekeken naar de noden van de 

kunstwerken die er hun plek moeten vinden en wordt de ruimte op basis van die studie steeds beter 

ingericht. 

Bij het betreden van het depot van Het Nieuwe Instituut (HNI) bijvoorbeeld, valt meteen de 

frisse temperatuur op. In het depot ligt het Nederlandse architectuurarchief opgeslagen, wat 

voornamelijk plannen en tekeningen op papier bevat, en daarnaast heel wat foto’s en maquettes. 

Dankzij de koele temperaturen wil men deze waardevolle archiefdocumenten zo lang mogelijk 

bewaren. Bovendien is er in het depot in feite niets te zien: alle objecten zitten netjes opgeslagen in 

mappen die op hun beurt in schuiven worden opgeborgen. Het geordende systeem zorgt ervoor dat 

alles snel is terug te vinden, maar biedt de bezoeker aan het depot geen inhoudelijk inzicht. Er wordt 

met andere woorden geen verhaal verteld. 

Wie als bezoeker aan HNI archiefdocumenten wil inkijken, gaat in de online catalogus op 

zoek naar de onderwerpen van zijn onderzoek en kan deze aanvragen en ze in de leeszaal van de 

bibliotheek bekijken. Hierbij is het verplicht latex handschoenen aan te trekken, om de objecten niet te 
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beschadigen. Er worden zelden bezoekers toegelaten tot het depot, en ook medewerkers verblijven 

er slechts tijdelijk om de items uit te zoeken die zijn opgevraagd.  89

Naar een museumdepot ga je dus normaliter niet kijken. Dat maakt het idee van een kijkdepot 

zo paradoxaal. Het depot is een hermetisch afgesloten bewaaromgeving, in het leven geroepen om 

niet-tentoongestelde kunst op te slaan en te verzorgen. Het depot heeft geen esthetische component. 

Alle werken zitten netjes opgeborgen in schuiven en kasten. Schilderijen hangen in grote, 

uitschuifbare rekken. Er is geen orde qua thematiek, geen duiding. Het depot is een plaats waar je 

komt met een doel. Het is een werkinstrument voor het museum, de historicus, de geschiedkundige, 

enzovoort. De orde in een kunstdepot bestaat op basis van materiaal en grootte en heeft niets met 

stromingen of kunstenaars te maken. Bovendien gelden in een depot klimaateisen die niet mogen 

worden verstoord door continue groepen mensen naar binnen te laten. Vaak is het er zelfs te koud 

om er lange tijd comfortabel door te brengen. Daarom zijn er medewerkers die de protocollen kennen 

waarmee objecten en documenten uit het archief worden gelicht voor gebruik in een tentoonstelling of 

voor wetenschappelijk onderzoek. Elk modern archief heeft een digitale catalogus en wie een item 

nodig heeft, gaat er gericht naar op zoek.  

 

In 2015 verscheen bij het Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed FARO een publicatie met 

de titel ‘Duurzaamheid is een streven. Musea en depots (ver)bouwen,’ onder redactie van Sofie De 

Caigny en Olga Van Oost.  De bundel was onderdeel van een traject waarin bewust en duurzaam 

(ver)bouwen van museale instellingen en de bijhorende depots centraal stond en verschillende cases 

werden onderzocht, waaronder Red Star Line Museum in Antwerpen en Texture in Kortrijk. 

In de bundel lichten Inge Bertels, Dorien Aerts en Filip Descamps – in hun artikel 

‘Bouwstenen voor een programma van eisen voor cultureel-erfgoeddepots in Vlaanderen’ – toe 

waarom er amper literatuur beschikbaar is over het bouwen van depots, terwijl er wel belangstelling 

uitgaat naar bibliotheken, musea en zelfs archieven. Ten eerste beslaat de typologie van het depot 

slechts een minimaal percentage van het aandeel aan kwalitatieve architectuur in onze leefomgeving. 

Ten tweede staan instellingen en organisaties die een depot onder hun hoede hebben vaak 

twijfelachtig tegenover de complexe organisatie, de risico’s en het financiële plaatje dat een renovatie 

of verhuizing met zich meebrengt. Ten slotte ontbeerde het de architectuurwereld lange tijd aan 

expertise rond het bouwen en inrichten van depots, maar daar komt stilaan verandering in, nu depots 

steeds meer op het voorplan worden geplaatst.  

Een nauwe samenwerking tussen architecten en opdrachtgevers is van het allergrootste 

belang om de depotinfrastructuur honderd procent af te stellen op de noden van de collectie die ze 

moet huisvesten. Het traject van FARO is één van de initiatieven die in België reeds werden 

ondernomen om deze bewustwording te voeden. Daarnaast was er in 2010 ook al de publicatie 

‘Erfgoeddepots, uit het oog, in het hart. Aanbevelingen bij het bouwen, verbouwen en inrichten’, 

eveneens van FARO, in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en werd in 

89 Bezoek aan het archief van Het Nieuwe Instituut. 
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2014 door het agentschap Kunsten & Erfgoed een onderzoeksopdracht uitgeschreven, die werd 

opgepakt door onderzoekers van het Architectural-engineering lab (ae-lab) van de Vrije Universiteit 

Brussel, waarbij de actuele gang van zaken werd onderzocht en daarop aansluitend een modulair 

programma van eisen voor het (ver)bouwen van depots werd opgesteld, dat  volledig online is terug te 

vinden.   90

Op die manier zijn er een aantal belangrijke bouwstenen gedefinieerd die bij het bouwen van 

een depot het proces ondersteunen. Zo vertrekt het plan van eisen altijd vanuit literatuuronderzoek en 

een SWOT-analyse van de organisatie waarvoor het depot wordt ontworpen om te ontdekken wat de 

uitdagingen en valkuilen zijn, welke noden er moeten worden vervuld en van welke problemen de 

architect zich bewust moet zijn. Daarnaast moeten er mogelijke veranderingen in kaart worden 

gebracht, om het depot ook toekomstbestendig te maken. Meer over de werkwijze staat te lezen in de 

publicatie van FARO en op bovengenoemde website.  91

Dat een depot een specifiek programma van eisen met zich meebrengt, weten ze bij Museum 

Boijmans Van Beuningen maar al te goed. Dat het depot bovendien publieke toegankelijkheid als 

prominente eigenschap kreeg toebedeeld, maakte de opdracht er nog een stuk lastiger op. Het Depot 

krijgt daarenboven ook een maatschappelijke functie als boegbeeld van de Rotterdamse 

kunstcollectie van het Museum Boijmans Van Beuningen en een prominente plaats in de stad. Dat het 

Depot bovendien in een architecturale parel wordt gevestigd, maakt het programma van eisen voor 

deze specifieke case er één die uniek is in haar soort. Daarover later in deze masterproef meer. 

Samengevat kan worden gesteld dat het depot een typologie is die aan het begin van de 

twintigste eeuw haar ontstaansgeschiedenis kende, wanneer musea besloten niet langer de volledige 

collectie tentoon te stellen, en is uitgegroeid tot een complex architecturaal gegeven dat vandaag 

onmisbaar is, daar de meeste musea slecht om en bij de 10% van hun collectie daadwerkelijk op zaal 

hebben staan. Belangrijke eigenschappen van het depot zijn veiligheid en overzichtelijkheid. Het is 

een werkomgeving waarin de collectie op georganiseerde wijze haar onderkomen vindt, wordt 

geconserveerd en gerestaureerd. Het is de schatkamer van het museum, uit noodzaak ontstaan, die 

tot op vandaag blijft evolueren en fascineren. 

De meest recente evolutie is die van het openen van de schatkamer voor het publiek, waarbij 

het Boijmans in Rotterdam zich eraan waagt hier zeer ver in te gaan. De Engelse en Franse 

vertalingen van het woord ‘tentoonstelling’, komen niet voor niets van de werkwoorden to expose en 

exposer, letterlijk ‘blootstellen’. Maar hoe houd je zo een blootstelling van een gigantische, 

waardevolle collectie veilig en verantwoord? 

 

 

90 Inge Bertels, Dorien Aerts en Filip Descamps, “Bouwstenen voor een programma van eisen voor 
cultureel-erfgoeddepots in Vlaanderen,” Duurzaamheid is een streven (2015): 34. 
91 Inge Bertels, Dorien Aerts en Filip Descamps, “Bouwstenen voor een programma van eisen voor 
cultureel-erfgoeddepots in Vlaanderen,” 45-46. 
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2.1.2. De eerste kijkdepots in de VS 

 

Sjarel Ex was lang niet de eerste die het idee had om het depot naar de voorgrond te halen 

en bezoekers de mogelijkheid te bieden objecten uit de collectie te bezichtigen die anders aan het 

oog onttrokken zouden blijven. 

In de jaren tachtig van de twintigste eeuw werd visible storage plots een populair fenomeen in 

Amerikaanse musea.  De eerste stappen werden gezet in de jaren zeventig, toen het Museum of 92

Anthropology (MOA) van de University of British Columbia duizenden artefacten uit haar verzameling 

etnografische objecten in een zichtbare opslagplaats beschikbaar stelde voor studenten, 

wetenschappers en bezoekers.  Het Strong Museum in Rochester volgde het voorbeeld van het 93

MOA onder de noemer van ‘democratisering’.  94

In 1988 kreeg het idee navolging in New York in de Amerikaanse vleugel van het Metropolitan 

Museum of Art (The Met) in de vorm van het Henry R. Luce Study Center waar 18.312 objecten van 

de collectie Amerikaanse kunst en decoratieve objecten in glazen vitrines aan het bezoek worden 

getoond, ofwel tachtig procent van deze verzameling (afb. 2.1). De overige twintig procent is terug te 

vinden in het museum of uitgeleend aan andere culturele instellingen.  95

Sindsdien lijkt de naam Henry Luce onlosmakelijk verbonden met dit soort study centers die 

collecties beschikbaar stellen voor studenten en wetenschappers, maar ook voor het ‘gewone’ 

publiek. Aan het begin van de eenentwintigste eeuw kreeg de New-York Historical Society een Henry 

Luce III Center for the Study of American Culture en ook het Smithsonian American Art Museum in 

Washington en het Brooklyn Museum of Art hebben beide een Study Center op naam van Henry Luce 

III. Wie waren die Henry R. Luce en Henry Luce III dan wel? 

De eerste, Henry Robinson Luce (1898-1967), werd door historicus Robert Edwin Herzstein 

in zijn boek Henry R. Luce, Time, and the American Crusade in Asia omschreven als de meest 

invloedrijke burger in het Amerika van zijn tijd. Luce was een ambitieuze journalist en uitgever, die 

met tijdschriften als Time, Life en Sports Illustrates zijn stempel heeft gedrukt op de journalistiek en 

het leesgedrag in Amerika, wat hem hoegenaamd geen windeieren heeft gelegd. Zijn fortuin stak hij in 

de Henry Luce Foundation, die na zijn dood werd geleid door zijn zoon Henry Luce III, wat meteen de 

naam van de verschillende study centers verklaart.  96

Henry Luce III was net als zijn vader uitgever en filantroop, die het familiefortuin graag inzette 

voor culturele doeleinden. Vanuit de onvrede dat tentoonstellingen vaak minder dan tien procent van 

de collectie kunnen tonen, koos hij ervoor de eerste kijkdepots te sponsoren ter bevordering van het 

kunsthistorisch onderzoek.  97

92 Celestine Bohlen, “Museums as Walk-In Closets; Visible Storage Opens Troves to the Public,” The New York 
Times, 8 mei 2001. 
93 “The ‘Ksan doors in MOA’s gift shop,” laatst geraadpleegd op 22 mei 2018, 
https://moa.ubc.ca/2013/10/ksan-doors/. 
94 Bohlen, “Museums as Walk-In Closets; Visible Storage Opens Troves to the Public.” 
95 Bohlen, “Museums as Walk-In Closets; Visible Storage Opens Troves to the Public.” 
96 “Henry Luce,” laatst geraadpleegd op 22 mei 2018, https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Luce. 
97 Bohlen, “Museums as Walk-In Closets; Visible Storage Opens Troves to the Public.” 
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Het tentoonstellen van objecten die anders in het depot verscholen zouden blijven, staat 

nogal haaks op een andere museale trend van de twintigste en eenentwintigste eeuw, namelijk het 

zoveel mogelijk bij de hand nemen en entertainen van de bezoeker. In eerste instantie was het 

kijkdepot dus gericht op de student of wetenschapper, net zoals de eerste negentiende eeuwse 

musea dat waren. 

De welhaast volledige beschikbaarheid van de collectie Amerikaanse Kunst van The Met 

geeft studenten en wetenschappers een volledig overzicht van de collectie, waarbij zij de objecten 

kunnen uitzoeken die onderwerp zijn van hun studie. Daartoe dient ook de online catalogus van de 

collectie, want niet alle objecten zijn van naamplaatjes voorzien. Bovendien is in de catalogus extra 

informatie over de objecten terug te vinden.  98

Toch vindt ook ‘de gewone man’ zijn weg naar het kijkdepot. En waar dat bij de Amerikaanse 

study centers van het einde van de twintigste eeuw niet zijn primaire doel was – bij een bezoek aan 

het museum is het kijkdepot slechts een mogelijk onderdeel van de museumroute – zal dit bij het 

Depot Boijmans Van Beuningen wel zo zijn.  

Hoe dan ook zet een kijkdepot mensen aan het denken over waarom bepaalde objecten wel 

en andere niet tentoongesteld zijn. De eerste study centers evolueerden dan ook al snel naar 

educatieve kijkdepots waar mini-exposities de bezoekers meenemen in bijzondere verhalen en deze 

bezoekers zodoende meer inzicht krijgen in de werking van een museum.  99

 

2.1.3. Het depot bekijken bij Museum Boijmans Van Beuningen 

 

Ook het idee van het zichtbaar maken van het depot van Museum Boijmans Van Beuningen 

is niet volstrekt nieuw. Ten eerste hééft het museum al een soort kijkdepot. Met name het 

prentenkabinet, in 2008 ontworpen door Marieke van Diemen (°1959), waarin 15.000 tekeningen en 

65.000 prenten liggen opgeslagen, is een transparante ruimte waar de bezoeker het archief en haar 

medewerkers kan aanschouwen, zij het achter glas (afb. 2.2). In het publiek toegankelijke gedeelte 

van het prentenkabinet kan de bezoeker digitaal browsen door honderden tekeningen en prenten uit 

de collectie.  Momenteel wordt de volledige inhoud van het prentenkabinet zorgvuldig ingepakt om 100

tijdens de verbouwingen van het museum te worden ondergebracht op een tijdelijke locatie, alvorens 

in 2020 naar het Depot Boijmans Van Beuningen te worden overgebracht.  101

Het prentenkabinet is dus een bescheiden kijkdepot, waar de museumbezoeker al tien jaar 

lang de kans krijgt een blik te werpen op het werk achter de schermen van een museum, zonder zelf 

de ruimte van het depot te betreden. Het opwerpen van barrières is een veel geziene ingreep om 

98 “The Henry R. Luce Center for the Study of American Art,” laatst geraadpleegd op 22 mei 2018, 
https://www.metmuseum.org/art/libraries-and-research-centers/the-henry-r-luce-center-for-the-study-of-american-
art. 
99 Bohlen, “Museums as Walk-In Closets; Visible Storage Opens Troves to the Public.” 
100 “Prentenkabinet,” laatst geraadpleegd op 22 mei 2018, https://www.boijmans.nl/prentenkabinet. 
101 “Verhuizing prentenkabinet,” laatst geraadpleegd op 22 mei 2018, 
https://www.boijmans.nl/nieuws/verhuizing-prentenkabinet. 
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kijkdepots praktisch haalbaar te maken, wat ook later in dit hoofdstuk zal blijken. Wanneer bezoekers 

een specifieke prent willen bekijken, zal deze moeten worden opgevraagd bij museummedewerkers. 

Het transparante archief geeft de bezoeker dan wel een idee van de omvang van de collectie 

en hoe die wordt beheerd en behandeld, het tentoonstellen van dit archief betekent echter niet per 

definitie dat er méér te ontdekken valt dan in een expositie. Stel, een curator van het museum heeft 

een tentoonstelling bedacht, waarbij hij meerdere prenten uit het prentenkabinet heeft betrokken en 

voorzien van tekst en uitleg, dan zal de bezoeker daar meer van opsteken dan wanneer hij de laden 

kan bekijken waarin die prenten liggen opgeslagen, of wanneer diezelfde prenten zonder al te veel 

context in een digitale databank staan of zelfs wanneer ze in een vitrinekast bij het prentenkabinet te 

kijk liggen. 

Naast het prentenkabinet van het Boijmans zit ook nog een ruimte die de bezoeker een inkijk 

geeft in de keuken van het museum. In de aanbouw van Robbrecht & Daem is een restauratieatelier 

ondergebracht, dat net als het prentendepot helemaal transparant is, waardoor geïnteresseerden de 

restauratoren aan het werk kunnen zien. Ook deze ruimte zal later naar het Depot verhuizen. 

 

Langer geleden, in 1996, toen van de aanbouw van Robbrecht & Daem nog geen sprake 

was, bracht kunstenaar en curator Hans Haacke het depot tot leven in de Bodon-vleugel van het 

Boijmans. Hij werd door toenmalig gloednieuw directeur Chris Dercon uitgenodigd als gastcurator om 

een collectietentoonstelling te maken. Harald Szeemann, Peter Greenaway en Robert Wilson gingen 

hem in deze opdracht voor. De tentoonstelling die eruit voortkwam was getiteld ‘AnsichtsSachen’, 

ofwel ‘ViewingMatters’. 

In het boek dat bij de tentoonstelling werd uitgebracht, staat te lezen hoe Haacke werd 

geïnspireerd door de Wunderkammer die het depot van het Boijmans is.  

 

My visit to the Wunderkammer in the basement [...], turned out to have been a key event. [...] 

Exposure to the indiscriminate accumulation of exhibition materials on gray steel grids, subject only to 

the rationale of efficient use of space, provides a sensory experience for what sociologists and 

experts in cultural studies talk about when they refer to the ideological power that transforms painted 

wood planks and rectangular pieces of textile into works of art. 

 

Het depot wekt verwondering op, maar is tegelijkertijd een deceptie. Ook dit is een 

paradoxaal gegeven. Haacke raakt in de depots van het Boijmans verwonderd door de ongerepte 

veelheid aan kunstobjecten, maar beseft tegelijkertijd dat het depot geen verhalen vertelt, dat 

kunstwerken er simpelweg materiële objecten zijn. De kunstwerken ontberen in het depot het 

theatrale effect van het op zaal tentoongesteld worden, waar ze verheven objecten zijn die door 

mensen worden bewonderd en aanbeden, als een bijzondere vorm van religie. 
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Alle objecten in het depot hebben één ding met elkaar gemeen: ze werden de moeite waard 

bevonden om te worden toegevoegd aan de verzameling en zijn tot op vandaag onze aandacht 

waardig. Volgens Haacke leert de verzameling ons iets over de ideologie van de verzamelaar, of in dit 

geval over de verschillende directeuren die de collectie hebben gevormd tot wat ze is. Door hun 

aankopen voor Museum Boijmans Van Beuningen te bestuderen, komen we iets te weten over hun 

achtergrond en persoonlijke voorkeuren, maar ook over geld en machtsverhoudingen in hun tijd. 

Toch, zo beweert Hans Haacke, dragen kunstwerken pas een boodschap uit wanneer ze uit 

de depotcontext worden verwijderd en ze, zij het individueel, zij het in het kader van een expositie, de 

confrontatie aangaan met andere kunstwerken of artefacten en worden blootgesteld aan het oog van 

een publiek. Hij zegt daarover het volgende: 

 

Whenever an object is exhibited (or otherwise singled out), it enters into a “conversation” with other 

artifacts and, according to the context in which it is placed, it champions an array of particular views 

which, inevitably, differ from a host of other views. Both as metaphor and agent (and not only within 

the art world), it becomes part of the negotiations – and struggle – over how we understand the world 

and what our social relations should be.   102

 

In de ‘onderwereld’ van het depot, schrijft hij verder, hebben de werken slechts een plaats en 

een nummer, terwijl boven, in de museumzaal en de bureaus van de museumprofessionals de 

context wordt gecreëerd, de marketingstrategie wordt bedacht en het spirituele aspect wordt 

benadrukt.  Dat was dan ook de boodschap die Haacke met zijn tentoonstelling wilde overbrengen.  103

Hij valt hiermee de ‘ideale’ tentoonstelling aan. Zijn bezoek aan de depots van Museum 

Boijmans Van Beuningen heeft hem geleerd dat ook opslagruimtes interessante plekken zijn. Die 

fascinatie voor de tegenstelling tussen het banale aspect van het depot en het verwonderende 

karakter van kunstwerken in een tentoonstelling, waar ze de kracht hebben om verhalen te vertellen 

en aanbeden te worden, heeft hem tot de opstelling van AnsichtsSachen gedreven. 

Daartoe koos hij voor een tentoonstelling die duidelijk elementen van het depot naar de zaal 

bracht, maar tegelijk betekenis creëerde. Heel wat schilderijen werden opgehangen op rasters zoals 

we die ook in een depot tegenkomen en een buste van meneer van Beuningen stond op een kleine 

vorkheftruck in de zaal (afb. 2.3). Het hoge aantal tentoongestelde objecten moest de bezoeker 

herinneren aan de densiteit van het depot. 

Waar in de ene zaal kapitaal letterlijk tegenover arbeid stond, ofwel een zeventiende-eeuws 

schilderij van de beurs van Amsterdam temidden van een reeks mansportretten tegenover wevers 

van Van Gogh, plaatste Haacke in een andere zaal het tere danseresje van Degas tegenover de 

robuuste Homme qui marche van Rodin. In weer andere zalen stonden ‘het kijken’ en menselijke 

relaties centraal.  104

102 Hans Christoph Haacke, Ansichtssachen (Dusseldorf: Richter, 1999), 7. 
103 Haacke, Ansichtssachen, 15. 
104 Din Pieters, “Herschikt Boijmans oogt als een studiecollectie,” NRC, 8 juni 1996.  
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Wat Hans Haacke in 1996 in het Boijmans heeft gerealiseerd, was geen kijkdepot. Toch is hij 

erin geslaagd de Wunderkammer van het museum tastbaar te maken op zaal. Hij vertaalde de op 

materiaal en grootte geordende veelheid van de opslag naar een tentoonstellingscontext waarin 

veelheid eveneens centraal stond, maar waar werken met elkaar in gesprek konden gaan en zo 

betekenis creëerden voor de bezoeker. 

 

2.1.4. De paradox 

 

De veelheid aan objecten en de werking achter de schermen van een depot zichtbaar maken, 

kan op verschillende manieren gebeuren en de voorbije decennia zijn reeds stappen gezet richting 

een openbaar depot. Het depot van Museum Boijmans Van Beuningen werd door Hans Haacke naar 

de zaal gebracht in de vorm van een tentoonstelling, in The Metropolitan Museum of Art in New York 

werd een volledige collectie kunstvoorwerpen zonder al te veel context in vitrines geplaatst en in het 

Boijmans kun je nu al jaren naar binnen gluren in het prentenkabinet en het restauratieatelier. Deze 

eerste verkenning maakt duidelijk waar de vraagstukken en spanningen liggen in het ontwikkelen en 

faciliteren van een kijkdepot. 

 

Collectie en selectie 

Er is ten eerste de spanning tussen collectie en selectie. Waar in negentiende eeuwse musea 

de volledige verzameling werd tentoongesteld in overvolle zalen, bracht de Duitse 

Museumhervormingsbeweging een evolutie teweeg richting het nauwkeurig selecteren van werken 

om zodoende minder kunstwerken aan het publiek te tonen, maar dit wel op een inzichtelijke manier 

te doen, door meer context te creëren, door de werken meer ademruimte te geven en aan de slag te 

gaan met esthetische inzichten. Zo verdwenen kunstwerken voor het eerst in depots.  

In het New Yorkse Metropolitan Museum of Art wordt de zorgvuldige selectie sinds de jaren 

tachtig opnieuw geflankeerd door een study center dat teruggrijpt naar de negentiende eeuwse 

praktijk door de volledige collectie te tonen aan het publiek, dat in eerste instantie voornamelijk uit 

studenten en wetenschappers bestond. Het kijkdepot kon echter steeds meer doordeweekse 

bezoekers bekoren, waardoor het stap voor stap werd verrijkt met educatieve ingrepen, waarvoor 

opnieuw objecten worden geselecteerd en uitgelicht. 

De uitdaging schuilt in het inhoudelijk interessant maken van een context waarin per definitie 

geen selectie wordt gemaakt. 

 

  

& “Hans Haacke en Boijmans. Van Abbemuseum over zichzelf,” laatst geraadpleegd op 22 mei 2018, 
https://www.dewitteraaf.be/artikel/detail/nl/2239.  
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Overzicht en inzicht 

Dat brengt ons bij een tweede spanning, die tussen overzicht en inzicht. Het gaat hier echter 

niet om een absolute tegenstelling. Overzicht kan namelijk op meerdere manieren tot inzicht leiden, 

maar anderzijds ook juist het tegenovergestelde bewerkstelligen.  

De volledige collectie op één plek hebben en tonen aan het publiek, geeft in zekere zin 

overzicht. Men krijgt een idee van de grootte van de collectie, die systematisch is geordend en 

opgeborgen in schuiven, kasten en aan rekken. Museummedewerkers hoeven niet van depot naar 

depot te rijden om objecten terug te vinden, maar hebben alles binnen handbereik. Niet enkel het 

Study Center van The Met biedt dit overzicht, ook het prentenkabinet zoals het nu nog in het 

Boijmans is terug te vinden, is daar een mooi voorbeeld van. Via een catalogus is de collectie te 

doorzoeken en heb je het benodigde materiaal zo teruggevonden. Wil je echter verdieping, dan biedt 

zo een (kijk)depot weinig soelaas.  

Op het eerste zicht is in een depot helemaal niets te zien. De nabijheid van de volledige 

collectie en de kennis dat alles systematisch is geordend, dragen niet bij tot het doorgronden van de 

collectie. De overzichtelijke ordening van een depot is slechts de eerste stap in dit proces van 

kennisvergaring. Het depot kan worden aangegrepen voor studie en wetenschappelijk onderzoek. Het 

is een werkinstrument op basis waarvan inzicht kan worden verworven. Denk maar aan de 

werkzaamheden die in depots wordt verricht door conservatoren, zoals administratie, documentatie, 

fotografie, die leiden tot de catalogus die het depot doorzoekbaar maakt. 

Daarom ook was het kijkdepot in eerste instantie enkel handig voor studenten en 

wetenschappers. Toch wil men nu heel graag bezoekers toelaten tot het depot: mensen die niet 

bepaald van plan zijn zich via naslagwerken te verdiepen in hetgeen ze te zien krijgen. Waar zit dan 

de verdiepende kracht van het kijkdepot? Welke inhoudelijke meerwaarde zal de ‘gewone’ bezoeker 

er vinden? Verwachten bezoekers er überhaupt een inhoudelijke meerwaarde te vinden, of draait het 

voornamelijk om de spektakelwaarde van een kijkdepot? Het is best indrukwekkend om een immense 

kunstcollectie zoals die van het Boijmans in ogenschouw te kunnen nemen. Je bevindt je in het Depot 

plots op voorheen verboden terrein. Je struint door de Wunderkammer, je ontdekt de grillige veelheid 

van het museumdepot, waarin niets is bepaald door esthetiek, maar de plaatsing van de objecten 

louter een logische, praktische functie heeft. In zo een context lijkt het onmogelijk om nog grote 

kunsthistorische verhalen te vertellen. Met de enorme bezoekersaantallen die het Depot over de vloer 

verwacht te krijgen, is dit misschien niet eens nodig, zolang het geheel maar fotogeniek en prikkelend 

is. Om het depot spannend en interessant te houden, moet misschien eerder worden ingespeeld op 

alternatieve verhaaltjes, in plaats van grote geschiedenissen. Kleinere verhalen die boeien en de 

korte aandachtsspanne van de duizenden bezoekers kunnen vasthouden. 
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Beveiliging en blootstelling 

Een derde spanning klinkt vrij evident, namelijk die tussen beveiliging en blootstelling. Het 

depot bewaart, conserveert en restaureert. Het is een werkplek voor mensen met kennis van behoud 

en beheer van kunstvoorwerpen en archiefdocumenten. Hoe kan dit worden blootgesteld aan het 

publiek, zonder het slachtoffer te worden van grijpgrage handen van bezoekers, van kunstliefhebbers 

en -verzamelaars tot toeristen met kinderen? In een museumzaal is de indeling van de ruimte snel 

duidelijk: dit zijn de kunstwerken, die mag ik niet aanraken. Kunst bezit in het museum een verheven 

status. Het depot is echter een werkruimte, waar al snel de verleiding lonkt om een rek of schuif open 

te trekken, aangezien de werken anders verscholen blijven zitten. Het kunstwerk is daar eerder een 

object, iets waarmee gewerkt wordt. Je ziet er werknemers aan de slag, dus waarom zou jij als 

bezoeker niet je nieuwsgierigheid de vrije loop mogen laten? Het is echter enorm belangrijk voor 

publiek toegankelijke depots om de grens die de bezoeker niet mag overtreden, meteen duidelijk te 

maken, zonder het open karakter van de instelling aan te tasten. 

 

Statisch en dynamisch 

Tenslotte is er nog de spanning tussen het ‘statische’ depot enerzijds en de veranderlijkheid 

van de tentoonstellingsruimte anderzijds. Eens een depot is ingericht, kent elk object haar vaste 

plaats, aangeduid met een nummer in de databank zodat het voor altijd terug te vinden is. Het woord 

statisch is tussen aanhalingstekens geplaatst omdat er natuurlijk wél veel beweging is in het depot. 

Werken worden gebruikt voor tentoonstellingen en uitgeleend aan andere instellingen, er worden 

werken aangekocht en verkocht, er worden objecten gerestaureerd, enzovoort. Steeds weer vindt elk 

werk echter haar logische, beredeneerde plekje terug in de georganiseerde puzzel van het depot. 

Hoe diezelfde kunstwerken op zaal worden gepresenteerd, hangt af van de intenties van de 

curatoren, waardoor kunstwerken steeds opnieuw in een ander daglicht kunnen worden gesteld, 

geflankeerd door steeds weer andere objecten. Dit is wat tentoonstellingen interessant maakt: we 

leren er iets bij over de relaties die kunstenaars en hun werken met elkaar (zijn) aan(ge)gaan. 

Het toevoegen van het Depot aan het ensemble van het kunstmuseum, zou tot deze 

dynamische werking kunnen bijdragen. Wanneer je kennis maakt met de wereld achter de 

kunstwerken, gaat de collectie ‘leven’, en dit keer niet enkel voor de medewerkers voor het depot, 

maar voor iedereen die er meer over wilt weten. 

 

Een eerste verkenning leert ons dat het kijkdepot nog lang geen nieuwe typologie is in het 

museumlandschap, maar dat er al enkele decennia lang patronen te herkennen zijn die het 

kunstdepot zichtbaar maken. Door deze patronen bloot te leggen, kan in deel drie de case van ‘het 

eerste compleet publiek toegankelijke depot ter wereld’ bij Museum Boijmans Van Beuningen beter 

worden begrepen. 

In dit tweede deel van de masterproef worden daarom een aantal situaties verkend waarin 

het depot publiek werd gemaakt. Door bovenstaande spanningen voor deze cases te ontleden wordt 
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op zoek gegaan naar de oplossingen die worden geboden voor vraagstukken in het kijkdepot, en naar 

een antwoord op de vraag welke acties er worden genomen om van de geordende werkplek die een 

depot is een interessante trekpleister te maken voor het publiek. 

Binnen de voorbeelden worden enkel die aspecten besproken die belangrijk zijn voor de 

vraagstelling van deze masterproef. 

 

2.2. Het depot in een curatorieel experiment 

 

2.2.1. Museum for a small city - Richard Venlet in het S.M.A.K. te Gent, 2013-2014 

 

In 2013 dook Australisch kunstenaar en architect Richard Venlet (°1964) in de depots van het 

Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (S.M.A.K.) te Gent. Als curator van het Museum for a small city 

ging hij aan de slag met de collectie van het museum. De naam van het project verwijst naar de 

gelijknamige studie van Ludwig Mies van der Rohe. Van 12 oktober 2013 tot en met 26 januari 2014 

was Venlets tentoonstelling in het S.M.A.K. continu aan verandering onderhevig, daar de 

tentoongestelde objecten op gezette tijden door Venlet werden aangevuld of weggehaald.  

Enige constante was de aankleding van de zaal. De rechthoekige ruimte, grenzend aan depot 

en archief van het museum, kreeg een verhoogde vloer als een podium, voorzien van grijze bekleding 

en ingedeeld in een raster van vierkante vlakken, waarop kunstwerken, artefacten en documentatie 

liggend of staand werden getoond.  Er hingen dus geen kunstwerken aan de muren van de zaal. 105

Twee sculpturen van Franz West (1947-2012) bleven gedurende de looptijd van de tentoonstelling op 

hun vaste positie staan, namelijk ‘Lemurenkopf I’ en ‘Lemurenkopf II’ (afb. 2.4). 

De bezoeker kon de zaal betreden door dubbele klapdeuren en er was, voor alle 

duidelijkheid, geen doorgang of doorkijk naar het depot van het S.M.A.K., maar de nabijheid van het 

depot was wel betekenisvol in die zin dat het de veranderingen faciliteerde en daardoor een zekere 

noodzaak in zich hield. Vier maal tijdens de looptijd van de tentoonstelling nodigde Venlet gasten uit 

om de wisselende opstelling op het podium te bespreken in de vorm van thematische cases.  106

Thema’s hierbij waren de praktijk van het verzamelen en tentoonstellen, authenticiteit, originaliteit, de 

limieten van het auteurschap, het schrijven en herschrijven van de (kunst)geschiedenis en de functie 

van het museum in een kleine stad in relatie tot de collectie (afb. 2.5).  107

 

Met zijn curatorschap had Richard Venlet tot doel de collectie van het S.M.A.K. te verkennen 

en te bevragen. Door schijnbaar willekeurig objecten uit het depot te lichten en ze op een 

105 Werken van onder andere Marcel Broodthaers, Thierry De Cordier, Martin Kippenberger, General Idea en Art 
& Language.  
Bron: “Museum for a small city,” laatst geraadpleegd op 22 mei 2018, 
https://museumforasmallcity.wordpress.com/about/. 
106 Die gasten waren bijvoorbeeld Heimo Zobernig, Moritz Küng, Charles Van Den Hove, Bart Verschaffel, Bart 
De Baere, Phillip Van Den Bossche and Philippe Van Cauteren. Bron: “Museum for a small city.” 
107 Zoals staat te lezen op “.Museum for a Small City | The S.M.A.K. collection presented, (re)-viewed and 
(re)-visited | Richard Venlet,” laatst geraadpleegd op 21 mei 2018, http://smak.be/nl/tentoonstelling/5146. 
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niet-conventionele manier op de tentoonstellingsvloer neer te leggen, wilde Venlet samen met 

bezoekers en gasten op zoek gaan naar de betekenis die schuilt achter een verzameling van een 

museum in een kleine stad, en hoe die verzameling zich verhoudt tot andere verzamelingen, de 

activiteit van het verzamelen en de kunstgeschiedenis.  

De verwijzing naar Ludwig Mies van der Rohe in Venlet’s titel van de tentoonstelling verwijst 

naar diens uitgangspunt om architectuur in een context van tentoonstellen tot de essentie te 

herleiden. Richard Venlet staat erom bekend architecturale environments of ‘omgevingen’ te creëren 

door in te grijpen in ruimtes.  Ventlet heeft er niet voor gekozen, zoals Hans Haacke dat in het 108

Boijmans wel had gedaan, de architectuur van het depot na te bootsen op zaal, maar die net tot een 

minimum te herleiden. De zaal heeft slechts een verhoogde, grijze vloer met een rasterstructuur 

gekregen waarop de tentoongestelde objecten worden neergelegd. Door deze afbakening, en tevens 

door het feit dat er vanuit de tentoonstelling niet kon worden doorgelopen naar een volgende zaal, 

werd een museum in een museum gecreëerd, een eindpunt als het ware.  109

 

Het depot van het S.M.A.K. is niet publiek toegankelijk, en was dat ook niet ten tijde van het 

Museum for a small city. Deze case is echter interessant aangezien Richard Venlet enkel uit de 

collectie van het S.M.A.K. putte en we het Museum for a small city in die zin een 

collectietentoonstelling zouden kunnen noemen, maar dat is het natuurlijk niet, noch hebben we hier 

te maken met een kijkdepot. Door de dynamiek, de inrichting van de zaal, de symbolische nabijheid 

van het depot in de ruimtes grenzend aan de tentoonstellingsruimte en de uitdieping in de vorm van 

panelgesprekken wist Venlet het depot echter wel naar de zaal te brengen. Zelf vervult hij hierbij een 

rol tussen kunstenaar en curator in.  110

Doordat de kunstenaar-curator alle vrijheid had om keuzes te maken uit de collectie van het 

S.M.A.K. en die keuzes ook op een onconventionele manier aan het publiek werden getoond, en niet 

in de vorm van een thematisch geordende tentoonstelling met bijvoorbeeld een reeks schilderijen aan 

de muur, kreeg de bezoeker een idee voorgeschoteld van de densiteit van het depot, waarin allerlei 

soorten objecten en artefacten bij elkaar zijn gekomen in een verzameling en kan het idee achter het 

verzamelen en conserveren van kunst worden bediscussieerd.  

 

Eén ding is zonder twijfel duidelijk: het Museum for a small city is geenszins een klassieke 

(collectie)tentoonstelling. Wat de tentoongestelde werken met elkaar gemeen hebben, is dat ze in 

dezelfde verzameling zijn terechtgekomen en daardoor in hetzelfde depot worden bewaard, elk in hun 

sectie tussen werken van dezelfde grootte, hetzelfde materiaal en met dezelfde klimaateisen. De 

tentoonstelling draait dan ook niet zozeer om de kunsthistorische waarde van de tentoongestelde 

objecten an sich, maar om hun plaats in een collectie en wat het betekent dat zo een collectie 

108 “Richard Venlet,” laatst geraadpleegd op 22 mei 2018, http://www.maniera.be/creators/6/richard-venlet. 
109 Pieter-Jan Cierkens, 2013. “Via Een Klapdeur Naar Het ‘Museum for a Small City’ Van Richard Venlet,” laatst 
geraadpleegd op 21 mei 2018, https://www.smakblog.be/archives/1579. 
110 Cierkens, “Via Een Klapdeur Naar Het ‘Museum for a Small City’ Van Richard Venlet.” 
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doorheen de jaren bij elkaar verzameld is. Want natuurlijk wordt zo een collectie niet willekeurig bij 

elkaar verzameld. Elk museum heeft een verzamelstrategie, en die is dan weer wel aan 

kunsthistorische motieven gebonden. Zonder het depot te bezoeken, werden bezoekers aan de 

tentoonstelling gestimuleerd om na te denken over deze strategie, de activiteit van het verzamelen en 

het bewaren van kunst. Hierbij werden zij geholpen door de mogelijkheid tot het bijwonen van vier 

panelgesprekken met de titels 'Art, Display and Confusions', 'To enter a museum one has to open a 

the door',  'Scale 1/1' en 'A Museum For a Small City'.  111

Wanneer de veelheid van een depot centraal staat en er niet wordt gekozen voor een 

thematische selectie in de vorm van een tentoonstelling, kan de betekenis wijzigen door tijd en ruimte, 

en de persoonlijkheid van diegene die instaat voor de selectie. 

 

Gaan we naar het Museum Boijmans Van Beuningen, het S.M.A.K. of een ander 

kunstmuseum, dan vinden we er een aantal tentoonstellingen die putten uit de collectie van het 

museum, en daarnaast zijn aangevuld met bruiklenen uit andere collecties wereldwijd. Wil het 

museum het verhaal vertellen van kunstenaar X of storming Y, dan halen ze de werken van die 

kunstenaar of stroming uit het eigen depot, gaan bij andere instellingen op zoek andere werken van 

die kunstenaar of stroming die daarbij aansluiten en vullen de tentoonstelling aan met werken van 

tijdgenoten, voorlopers en dergelijke.  

De selectie gebeurt grondig op basis van het verhaal dat men wil vertellen. In depots wordt in 

feite geen verhaal verteld, daar zijn objecten, zoals gezegd, geordend volgens materiaal, grootte en 

de bijhorende klimaateisen. Wil men, zoals Richard Venlet, het verhaal van een collectie vertellen, 

dan zit men ergens tussen klassieke tentoonstelling en depot in. Dan wordt er geselecteerd op basis 

van interesse en toeval. 

Bovendien wordt de praktijk van het verzamelen tot thema gemaakt. Een selectie kan worden 

gemaakt op basis van het feit dat werken gelijktijdig in een collectie zijn terechtgekomen, bijvoorbeeld 

omdat ze door eenzelfde legaat zijn geschonken aan een museumcollectie. 

 

In deze eerste case is absoluut nog geen sprake van een kijkdepot, maar werden het depot 

en de praktijk van het verzamelen wel als hoofdrolspelers in de vorm van een tentoonstelling naar 

voren gebracht. Er zijn dan ook al een aantal strategieën te herkennen waarop dit depot in een 

bezoekerssituatie wordt geplaatst. Er wordt in de vormgeving niet verwezen naar het depot, noch 

wordt er een replica van een depot gemaakt. Het is echter de nabijheid van het depot, gecombineerd 

met een zekere exclusiviteit, die de bezoeker moet prikkelen. Door de tentoonstelling te situeren in de 

ruimte naast het depot en hier ook expliciet naar te verwijzen, wordt het depot op symbolische wijze in 

de tentoonstellingszaal getrokken. Daarnaast zijn er de architecturale ingrepen die toeschouwers 

meteen duidelijk maken dat zij zich niet in een standaard tentoonstellingssituatie bevinden, en 

misschien zelfs een bevreemdend effect bewerkstelligen. 

111 “.Museum for a Small City | The S.M.A.K. collection presented, (re)-viewed and (re)-visited | Richard Venlet,” 
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2.3. Het tentoongestelde kunstenaarsarchief 

 

2.3.1. Het Musée Gustave Moreau (FR, sinds 1896) 

 

Het Musée Gustave Moreau is een museumwoning in het negende arrondissement van 

Parijs. Het pand op nummer veertien aan de Rue de la Rochefoucauld was sinds 1852 in het bezit 

van de familie Moreau. In 1895 vroeg symbolist Gustave Moreau (1926-1998) aan architect Albert 

Lafon om zijn studio’s om te bouwen tot een museum voor het bewaren en tentoonstellen van zijn 

werk. Later werden daar ook de woonvertrekken aan toegevoegd.  Vandaag is het Musée Gustave 112

Moreau een Musée National dat zes dagen per week te bezoeken is.  113

Het idee voor het inrichten van een museumwoning ontstond dus bij de schilder zelf, vanuit 

de filosofie dat zijn schilderijen, tekeningen, aquarellen en sculpturen na zijn dood als een geheel zijn 

kunstenaarsschap moesten representeren. De collectie bestaat uit om en bij de 15.000 werken van 

de kunstenaar en nog eens zo een 10.000 items van andere kunstenaars, waaronder een portret van 

Gustave Moreau door Edgar Degas.   114

De kunstenaar liet op in 1897 in zijn testament optekenen dat hij de woning inclusief de 

volledige inboedel en collectie aan de Franse staat naliet, op voorwaarde dat de verzameling 

zorgvuldig bewaard zou blijven, inclusief de context van woning en ateliers waarin Moreau met zijn 

familie had gewoond en de werken tot stand waren gekomen. Later zijn de woonvertrekken van de 

familie Moreau in quasi oorspronkelijke staat teruggebracht om er daadwerkelijk een museumwoning 

van te maken.  115

Als het Musée Gustave Moreau in het kader van deze masterproef al ergens aan doet 

denken, is het aan het Museum Boymans toen het pas in het Schielandshuis was opgericht. Dit heeft 

te maken met de tijdsgeest waarin zowel Museum Boymans werd opgericht als het woonhuis van 

Moreau werd omgebouwd tot museum. In de negentiende eeuw was het gangbaar om de volledige 

collectie tentoon te stellen en hiertoe de muren van vloer tot plafond vol te hangen met schilderijen. In 

het Musée Moreau zijn ook kunstwerken op schildersezels uitgestald, wat doet denken aan de 

Kersttentoonstellingen in het Boymans (afb. 2.6). In Rotterdam is men intussen al lang van strategie 

veranderd, maar in het Parijse Musée Gustave Moreau heeft de klassieke aanpak standgehouden. 

Alle vertrekken zijn tot de nok vol gevuld met schilderijen van Moreau, hooguit voorzien van 

naamplaatjes.  

112 Maarten Liefooghe, 2013, “De Monografische Factor: Theoretische En Architecturale Aspecten Van 
Kunstenaarsmusea,” Ghent, Belgium: Department of Architecture and urban planning, 417. 
113 “Maison d'artiste - maison musée,” laatst geraadpleegd op 22 mei 2018, 
http://musee-moreau.fr/maison-dartiste-maison-musee. 
114 “La chambre à coucher,” laatst geraadpleegd op 22 mei 2018, 
http://musee-moreau.fr/maison-dartiste-maison-musee/lappartement-de-gustave-moreau/la-chambre-coucher. 
115 Liefooghe, “De Monografische Factor: Theoretische En Architecturale Aspecten Van Kunstenaarsmusea,” 
405-420. 
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Daarnaast zijn bijzondere meubels ontworpen om ook tekeningen en aquarellen – vaak 

schetsen en studies – in de ruimte te plaatsen. Pronkstukken zijn twee houten kasten met een 

glasplaat aan de bovenkant. In beide kasten bevindt zich een roterend mechanisme waarin 

honderden aquarellen en tekeningen kunnen worden bekeken. Dankzij de glazen bovenkant geniet je 

als kijker van genoeg lichtinval om de kunstwerken te bekijken. Met een ander systeem kan dan weer 

door om en bij de 4.000 tekeningen ‘gebladerd’ worden door middel van een lange rij scharnierende, 

houten kaders aan de muur. Deze meubelen doen met andere woorden tegelijk dienst als opslag en 

als presentatiemiddel (afb. 2.7).  

 

De functie van het Musée Gustave Moreau is tweeledig. Enerzijds is het een monografisch 

museum, terwijl het anderzijds dienst doet als opslagplaats voor al het werk van Gustave Moreau. Er 

is geen sprake van externe depots voor het opslaan van delen van de collectie. Dit is waar het idee 

van een kijkdepot om de hoek komt loeren. Ten eerste blijft geen enkel werk van Gustave Moreau 

voor de bezoeker verborgen, ten tweede wordt een context van opslag letterlijk tot een toegankelijk 

apparaat gemaakt, en hebben we dus te maken met een kijkdepot. De werken bevinden zich, in 

tegenstelling tot wat in het Depot Boijmans Van Beuningen staat te gebeuren, niet in een technische 

ruimte maar in het publiek toegankelijke museum. Al het werk van de kunstenaar is aanwezig én 

consulteerbaar in het gebouw.  

Moreau schreef over het plan om in zijn woonhuis, wat tegelijk ook zijn atelier was, een 

museum op te richten voor zijn oeuvre het volgende: 

 

“Séparées, elles périssent ; prises ensemble, elles donnent un peu l'idée de ce que j'étais comme 

artiste et du milieu dans lequel je me plaisais à rêver.”  116

 

De man wilde met andere woorden dat het overzicht over zijn werk bewaard zou blijven, door 

te voorkomen dat kunstwerken verdwenen of gingen ‘zwerven’ in andere collecties. Enkel in het licht 

van zijn gehele oeuvre zou zijn werk kunnen worden begrepen. Zodoende werd het hele oeuvre van 

Moreau tentoongesteld, en niet gekozen voor wisselende exposities, wat in de negentiende eeuw ook 

nog niet gangbaar was. Aan die opstelling is tot op vandaag nagenoeg niets gewijzigd. 

Naar de filosofie van de kunstenaar schuilt de betekenis van zijn werk in de volledigheid 

ervan en in de context van haar ontstaan, terwijl in de negentiende eeuwse opstelling duiding net lijkt 

te ontbreken. Bezoekers aan het Musée Moreau worden haast letterlijk ondergedompeld in het werk 

van de symbolist. De overvolle muren en de mogelijkheid om door het oeuvre te bladeren bieden 

bezoekers de kans om op zoek te gaan naar dat ene werk of die ene tekening die zij bijzonder vinden. 

Dit onderscheidt het Musée Moreau van andere musea, want haast nooit is de volledige collectie 

116 Gescheiden zullen ze [de kunstwerken] vergaan; samen geven ze een idee van wie ik als kunstenaar was en 
van de omgeving waarin ik graag zat te dromen.  
Bron: “Le 14, rue de la rochefoucauld,” laatst geraadpleegd op 22 mei 2018, 
http://musee-moreau.fr/maison-dartiste-maison-musee/le-14-rue-de-la-rochefoucauld. 

53 



 

tentoongesteld. In deze case wordt duidelijk dat hiertoe bijzondere ingrepen in de architectuur van het 

museumgebouw noodzakelijk zijn. Met name de ‘doorbladerbare’ archiefkasten zijn een inventieve 

strategie gebleken om met het beschikbaar stellen van een volledige collectie om te gaan. 

 

2.3.2. Stichting Jenny en Luc Peire (BE, 2003) 

 

Het Atelier Luc Peire - Stichting Jenny & Luc Peire werd door beeldend kunstenaar Luc Peire 

(1916-1994) bij testament opgericht. In 2003 besloot de stichting het atelier in de tuin van de woning 

van Luc Peire en zijn vrouw Jenny Peire-Verbruggen open te stellen voor het publiek. Daarbij werden 

een expositie- en depotruimte als zogenaamde ‘kluis’ gebouwd door Architectenbureau De 

Bruycker-De Brock (afb. 2.8 en 2.9). Op het adres De Judestraat 64 in Knokke-Heist zijn nu samen 

met dit kleine museum ook het atelier van de kunstenaar, de bungalow (woonruimte) en de tuinkamer 

te bezoeken.  

Het doel van de Stichting Jenny en Luc Peire is het oeuvre van de kunstenaar voor het 

publiek toegankelijk te maken, het archief van Jenny en Luc Peire te behartigen en daarnaast het 

leef- en werkmilieu van de kunstenaar in zijn oorspronkelijke toestand te bewaren.  Net als bij het 117

Musée Gustave Moreau is dus sprake van een wens van de kunstenaar om zijn werk bewaard te 

zien. Hoewel niet door Luc Peire expliciet aangegeven, gebeurt dit eveneens in de oorspronkelijke 

leef- en werkomgeving van de kunstenaar. Beide projecten kunnen geplaatst worden in de categorie 

van museumwoning/kunstenaarswoning. Terwijl Gustave Moreau al zijn werk bij elkaar wenste te 

houden, bevinden zich van Luc Peire wel verschillende werken in collecties van grote musea. Ook 

Museum Boijmans Van Beuningen heeft sinds 1966 een werk van Luc Peire in haar bezit.  118

Waar in Parijs het museum nog steeds oogt zoals het door de kunstenaar aan het eind van 

de negentiende eeuw min of meer zelf werd bedacht en ingericht, heeft men er in Knokke voor 

gekozen om in de geest van Luc Peire, die honderd jaar later leefde dan Gustave Moreau, met 

moderne architectuur een hedendaags museum te ontwerpen, dat zijn functie van expositieruimte 

vervult, parallel aan de woonruimte en het atelier. De privévertrekken van de kunstenaar en zijn vrouw 

zijn zoveel mogelijk in hun oorspronkelijke toestand gelaten. In het atelier bevindt zich vandaag wel 

het archief van de stichting, dat door kunsthistoricus en neef van de kunstenaar, Marc Peire, wordt 

beheerd. Het bevat boeken, tentoonstellingscatalogi, brochures, zowel zakelijke als persoonlijke 

brieven en documenten. Kortom, alles wat te maken heeft met het oeuvre van Luc Peire, maar ook 

met zijn artistieke en familiale omgeving.  119

 

De gevel die vandaag te zien is aan de De Judestraat in Knokke is een nieuwbouw van 2002. 

Hiertoe werd een woonhuis afgebroken waarin het koppel Peire zelf een aantal jaar had gewoond. Zij 

117 “Stichting Jenny en Luc Peire,” laatst geraadpleegd op 22 mei 2018, 
http://www.lucpeire.com/html-NL/stichtingJLP.html. 
118 ‘Expo 58’, 1958, Oil on canvas, 130 x 162. 
Marc Peire en Els Soetaert, Luc Peire: Catalogue Raisonné of the Oil Paintings (Tielt: Lannoo, 2005), 210. 
119 Interview met Marc Peire, Stiching Jenny en Luc Peire, door de auteur, 4 mei 2018. 
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hadden de woning in 1985 verkocht en resideerden liever in de bungalow die in de tuin naast het 

atelier is gelegen. De bungalow ademt vandaag nog steeds de sfeer van de jaren zestig en zeventig.

 Samen met het atelier werd ze door Luc Peire en zijn vrouw actief gebruikt van 1946 tot aan Peires 120

dood in 1994. Het koppel woonde de laatste jaren afwisselend in Knokke en in Parijs.  121

 

Het feit dat de nieuwbouw aan de De Judestraat de kluis wordt genoemd, impliceert de veilige 

omgeving die kunstwerken in een depot wordt geboden. Op de eerste verdieping zijn dan ook 

uitschuifbare rekken terug te vinden waarop schilderijen en tekeningen zijn bevestigd. Tegelijk is de 

kluis de werkplek voor restauratoren en is er aan de witte muren ook nog ruimte voor het 

tentoonstellen van werken die bijvoorbeeld net onder handen werden genomen (afb. 2.10). De 

Stichting Jenny en Luc Peire geeft aan groepen tussen tien en vijfentwintig personen de mogelijkheid 

om de kluis te bezoeken onder begeleiding van een gids. In de oorspronkelijke plannen voor het 

museum maakte een bezoek aan de eigenlijke depotruimte geen deel uit van de rondleiding, maar 

door ruime interesse van bezoekers, neemt de gids hen nu standaard mee naar het depot. Wanneer 

één van de restauratoren aan het werk is, kunnen groepen over haar schouder meekijken en vragen 

stellen.  122

 

De laatste architecturale toevoeging aan het ensemble in de De Judestraat dateert van 2011, 

toen de stichting opnieuw Architectenbureau De Bruycker-De Brock inschakelde voor de bouw van de 

tuinkamer. Door het opkopen van een stukje grond van de buren, kon in de tuin een moderne 

expositieruimte worden opgetrokken, met één specifiek kunstwerk van Luc Peire in gedachten, 

namelijk Environnement I: een kleine ruimte die aan de binnenkant is bekleed met typisch verticaal 

werk van Peire dat is omgeven door spiegels, waardoor je als bezoeker in een eindeloze ruimte lijkt te 

zweven. De tuinkamer sluit qua architectuur aan bij het gebouw aan de straatkant (afb. 2.11). Bij een 

bezoek aan de stichting in mei 2018 was Environnement I helaas niet aanwezig in de tuinkamer, 

vanwege vochtproblemen. 

 

Net als in het Musée Gustave Moreau wordt bij de Stichting Jenny en Luc Peire betekenis 

gegenereerd door het totaalconcept dat aan de bezoeker wordt geboden. Men bezoekt in Knokke niet 

zonder meer een monografisch museum, maar maakt kennis met de omgeving waarin de kunstenaar 

woonde en werkte, om zo zijn werk ook beter te kunnen plaatsen.  

In het bijzijn van een gids worden bezoekers wegwijs gemaakt in het ensemble van moderne 

architectuur en de oorspronkelijke woon- en werkomgeving van de kunstenaar tussen het vierde en 

het negende decennium van de twintigste eeuw, en krijgen zij tekst en uitleg bij de carrière en de 

120 Liefooghe, Maarten, 2011, “The Musealisation of the Artist’s House as Architectural Project,” In Casa D’artisti : 
Tra Universo Privato e Spazio Pubblico : Case Di Artisti Adibite a Museo = Zwischen Privatem Kosmos Und 
Öffentlichem Raum: Künstlerhaus-Museen 5, ed., Anita Guglielmetti, Gianna A Mina, and Sylvie Wuhrmann 
(Ligornetto, Switzerland: Museo Vincenzo Vela) 59-74. 
121 Peire en Soetaert, Luc Peire: Catalogue Raisonné of the Oil Paintings, 110-119. 
122 Interview met Marc Peire, Stiching Jenny en Luc Peire, door de auteur, 4 mei 2018. 
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kunst van Luc Peire. In de kluis wordt als het ware een extraatje toegevoegd: de bezoeker krijgt de 

mogelijkheid om op zoek te gaan naar dat ene kunstwerk dat hij bijzonder vindt, en dat op dat 

moment niet is tentoongesteld in een van de expositieruimtes. 

De Stichting Jenny en Luc Peire wil geïnteresseerden uitgebreid kennis laten maken met het 

werk en leven van Luc Peire, en heeft hiertoe een klein museumgebouw opgericht, waarbij ook het 

depot publiek toegankelijk gebied is en dus een kijkdepot kan worden genoemd. Het is echter eerder 

bij toeval toegankelijk gemaakt en is ook enkel te bezoeken in het bijzijn van een gids van het 

museum. Dat is niet de enige vorm van exclusiviteit die in het museum schuilt, want de Stiching Jenny 

en Luc Peire is enkel in de zomermaanden op zaterdag en zondag vrij toegankelijk voor publiek. Wie 

tussen september en juni de collectie en de leefomgeving van Luc Peire wil bezoeken, moet zich 

daarvoor in groep aanmelden. 

 

2.3.3. Besluit n.a.v. twee kunstenaarsmusea 

 

Wanneer een collectie in haar volledigheid beschikbaar wordt gesteld aan het publiek, ligt de 

uitdaging in het creëren van betekenis. Alles consulteerbaar maken, houdt daarom niet in dat aan de 

bezoeker ook inzicht wordt geboden in de collectie.  

Wanneer een bezoeker binnenkort door het Depot Boijmans Van Beuningen doolt, ziet die 

werken die zijn geordend op basis van materiaalgebruik, grootte en de daaraan gekoppelde 

klimaateisen. De collectie van het Boijmans is zodanig groot, dat één van de vragen die in deze 

masterproef wordt gesteld is: hoe wordt een bezoek aan het Depot Boijmans Van Beuningen ook 

inhoudelijk interessant gemaakt? Om deze spanning te onderzoeken werden bovenstaande casussen 

als voorbeeld genomen, daar zij ook een volledige collectie aan het publiek tentoonstellen.  

 

Ten eerste zijn het Musée Gustave Moreau en de Stiching Jenny en Luc Peire monografische 

musea, wat de collecties betrekkelijk overzichtelijk maakt: er zijn de kunstwerken van de 

respectievelijke kunstenaars die, in het geval van Moreau, worden geflankeerd door kunstwerken die 

hij zelf bezat, bewonderde of door zijn nalatenschap zijn beïnvloed. Daarnaast bieden de beide 

instellingen ook een inkijk in de leef- en werkomstandigheden van de respectievelijke kunstenaars. 

Bezoekers kunnen zien waar Gustave Moreau en Luc Peire hebben gewoond en gewerkt, wat de 

ervaring van het bezoek aanzienlijk verdiept.  

De architectuur en interieurvormgeving van beide museumgebouwen speelt hierin een 

cruciale rol, daar beide musea op maat zijn gemaakt voor het bewaren van hun respectievelijke 

collecties en het toelaten van bezoekers. Gustave Moreau heeft zijn eigen woning, die al lang in het 

bezit was van zijn familie, laten ombouwen tot museum. Dit roep tot op vandaag, mede dankzij de 

opstelling van de kunstwerken, de sfeer van de negentiende eeuw op. Wat de Stichting Jenny en Luc 

Peire betreft, werd moderne architectuur gecombineerd met het authentieke atelier en de woning van 

de kunstenaar en zijn vrouw. Hiertoe heeft het architectenduo De Bruycker-De Brock zich verdiept in 
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het oeuvre van Luc Peire en zijn gedachtengoed weerspiegeld in het expositiegebouw en de 

tuinkamer.  

Kortom, in Parijs en Knokke is men erin geslaagd extra inhoudelijke lagen toe te voegen aan 

musea die als collectiegebouw dienst doen. De architectuur is zo een laag. Je wordt als bezoeker 

ondergedompeld in de werk- en leefomgeving van de kunstenaar. Er zijn echter ook architecturale 

toevoegingen die de collectie versterken. In het Musée Gustave Moreau zijn er de bijzondere 

opslagmeubels, bij de Stichting Jenny en Luc Peire zijn er de nieuwbouw aan de straatkant en de 

tuinkamer, die op maat van de collectie zijn gebouwd. Zulke ingrepen zorgen dat een verzameling 

door bezoekers beter kan worden begrepen. 

Hier kan tegenin worden gebracht dat bovenstaande cases monografische musea zijn en het 

daarom makkelijker hebben om verdieping te bieden. Bezoekers krijgen niet enkel te zien hoe de 

collecties worden bewaard en tentoongesteld, zij krijgen ook de mogelijkheid om alles te weten te 

komen over de kunstenaar in kwestie. Dit wordt een stuk moeilijker wanneer een collectie niét 

monografisch is. In de volgende cases worden daarom instellingen besproken die qua verzamelbeleid 

dichter aanleunen bij de collectie Boijmans Van Beuningen. 

 

2.4. De replica als moment tussen depot en museum in 

 

2.4.1. De Artothèque in Bergen - Architectencollectief L’Escaut en Atelier Gigogne, 2010 

 

In 2015 viel aan de stad Bergen de eer te beurt om een jaar lang de titel van culturele 

hoofdstad van Europa te dragen, wat gepaard ging met een opknapbeurt van het cultureel erfgoed in 

de stad. In de aanloop naar het culturele jaar ontstonden in de stad een aantal nieuwe projecten en 

kunstwerken.  Eén van die projecten was de oprichting van de Artothèque op de Rue Claude de 123

Bettignies in de kapel van een voormalige Ursulinenklooster uit het begin van de 18de eeuw. De 

muren en het dak van het klooster zijn beschermd erfgoed, maar het originele interieur ging tijdens de 

Tweede Wereldoorlog verloren.  Architectencollectief L’Escaut greep in 2010 samen met Atelier 124

Gigogne de taak aan om met respect voor haar geschiedenis een nieuwe binnenkant te ontwerpen 

voor de kapel, namelijk een depot voor de museumcollecties van de stad.   125

De Artothèque heeft als doel het bewaren, conserveren en restaureren van de collecties van 

de zogenaamde Pôle Muséal (Musées et expositions de la ville de Mons), een cluster van twaalf 

123 Denk aan het kunstwerk The Passenger van Arne Quinze dat al na een maand moest worden afgebroken 
vanwege instortingsgevaar, terwijl het bedoeld was om vijf jaar te overleven.  
Bron: “Bergen culturele hoofdstad,” laatst geraadpleegd op 22 mei 2018, 
https://www.architectuur.nl/nieuws/bergen-culturele-hoofdstad/. 
124 “Le projet,” laatst geraadpleegd op 22 mei 2018, http://www.artotheque.mons.be/presentation. 
125 “Artothèque,” laatst geraadpleegd op 22 mei 2018,  
http://www.escaut.org/projects/equipments-scenography/artothèque. 
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publiek toegankelijke, culturele instellingen in en rondom Bergen, en het faciliteren van een 

informatiecentrum. Er is ook een bibliotheek ter ondersteuning van historisch onderzoek.   126

Enerzijds is de Artothèque dus een beveiligde opslagplaats voor een serie waardevolle 

collecties, waar aan wetenschappelijk, kunsthistorisch onderzoek wordt gedaan, anderzijds is het een 

publieke, culturele instelling die aan het publiek presenteert hoe collecties worden beheerd. De 

spanning tussen beveiligen en blootstellen komt hier duidelijk aan de oppervlakte. Hiertoe is een 

middenweg gezocht in de architectuur en de insteek van het museum. 

Een uitgebreide, beeldende beschrijving van hoe het project door Architectencollectief 

L’Escaut en Atelier Gigogne is aangepakt, staat te lezen op de website van L’Escaut.  Samengevat 127

komt het erop neer dat men de schil van historische waarde heeft ingevuld met een moderne, stalen 

structuur, die op de gelijkvloerse verdieping de openheid bewaart zodat bezoekers en gebruikers van 

het pand eraan worden herinnerd dat ze zich in een oud Ursulinenklooster bevinden (afb. 2.12 en 

2.13). Via trappen langs de driehonderd jaar oude wanden begeeft men zich naar de hogere 

verdiepingen die op hun beurt wél in gesloten volumes zijn gevat, aangezien zich daar de depots 

bevinden die aan klimaateisen zijn gebonden. Daarnaast bevat het gebouw een kelderverdieping 

waar zich eveneens geklimatiseerde depots bevinden. 

 

De Artothèque belooft 50.000 oeuvres au bout des doigts. Toch zijn de depots van de Pôle 

Muséal vanwege strenge licht-, lucht en klimaateisen en veiligheid niet publiek toegankelijk. Om 

bezoekers toch een inkijk te geven in het depot van de Pôle Muséal, is in Bergen een museale replica 

van het depot gecreëerd. Er worden geen tours gegeven door de eigenlijke opslagruimtes. Er is dus 

een complete barrière tussen publiek en depot, waarbij de nabijheid van het depot dient als aanleiding 

om in tentoonstellingsvorm een verhaal te vertellen over bewaren, conserveren en restaureren. Op de 

begane grond worden bezoekers ondergedompeld in de werking van het museumdepot . 

De sfeer van het depot wordt voelbaar gemaakt door de vele schilderijen die niet rechtstreeks 

aan de wand zijn bevestigd, maar aan rekken zoals die in het depot worden gebruikt. Door 

schilderijen naast, onder en boven elkaar te bevestigen, en daarbij schijnbaar geen rekening te 

houden met enige vorm van context of esthetiek, wordt het idee van veelheid en een uitgebreide 

collectie overgebracht (afb. 2.14 en 2.15). 

De meubels die in de ruimte zijn geplaatst zijn eveneens geïnspireerd op de inrichting van het 

depot en bevatten nog meer collectie-items, afgeschermd in vitrinekasten, en ook in de schuiven kan 

de bezoeker de voorwerpen niet aanraken. Op grote touchscreens is informatie te vinden over de 

collecties van de Pôle Muséal en kan de bezoeker zich verdiepen in de werking van het depot. Er 

wordt informatie verstrekt over de technische aspecten en de veiligheidsnormen die gepaard gaan 

met het beheren van de bijzondere opslagruimte die het museumdepot is. Ook aan de hand van 

126 De volgende instellingen behoren tot de Pôle Museal: Anciens Abattoirs, Artothèque, Beaux-arts Mons (BAM), 
het Belfort van Mons (UNESCO werelderfgoed), Magasin de Papier, Maison Van Gogh, Mons Memorial 
Museum, Musée du Doudou, Musée François Duesberg, Salle Saint-Georges, SILEX'S (archeologische site, 
UNESCO werelderfgoed) en Trésor de Sainte-Waudru. 
127 “Artothèque.” 

58 



 

projecties op de wanden van de zaal leert de bezoeker meer over het beheer van de museale 

collecties van de stad Bergen.   128

Er zit nog een extra barrière in de bezoekersruimte van de Artothèque: een glaswand die de 

bezoekersruimte in tweeën deelt. Achter het glas zijn schilderijen opgehangen aan uitschuifbare 

schilderijrekken en kan de bezoeker museumprofessionals en depotmedewerkers aan het werk zien 

(afb. 2.16). 

 

Kortom, in de Artothèque van Bergen is resoluut de keuze gemaakt om beveiliging te 

verkiezen boven blootstelling. In het documentatiecentrum krijgt men een idee van de werking van het 

depot, zonder daarvoor het daadwerkelijke depot te betreden. De strategieën die daarvoor zijn 

gekozen zijn barrières en replica-elementen, die aan de hand van educatieve middelen samen 

enerzijds het verhaal van de collecties van de Pôle Muséal vertellen, en anderzijds bezoekers 

wegwijs maken in de werking van een kunstdepot. 

In het documentatiecentrum kan dus flexibel met de tentoongestelde werken worden 

omgesprongen, daar ze in de bezoekersruimte de functie vervullen van tentoongesteld object, en per 

definitie geen depot-object zijn. 

 

2.4.2. Kijkdepot in het Museum aan de Stroom in Antwerpen - Neutelings Riedijk, 2011 

 

Het Museum Aan de Stroom (MAS) is het stadsmuseum van Antwerpen dat haar bezoekers 

wil informeren over de rijke geschiedenis van de stad, de Schelde, de haven en zodoende over haar 

connectie met de rest van de wereld door de eeuwen heen. Elke verdieping van het MAS levert een 

bijzondere ervaring op in verschillende vaste en wisselende tentoonstellingen. Het museum stelt de 

collecties tentoon van het voormalige Nationaal Scheepvaartmuseum en het voormalige 

Volkskundemuseum. Het museum opende haar deuren in mei 2011 en beschikt over een omvangrijke 

collectie van om en bij de 500.000 stuks. Op de website staat de collectie als volgt omschreven: 

 

De collectie van het MAS is een verzameling van verzamelingen over: scheepvaart, geschiedenis van 

de stad en haven van Antwerpen, toegepaste kunsten, archeologie en folklore van Antwerpen en 

Europa, kunst en etnografie van Azië, Afrika, Amerika en Oceanië.  129

 

De ontwerpwedstrijd voor het MAS werd in het jaar 2000 gewonnen door het Rotterdamse 

bureau Neutelings Riedijk Architecten. Zij bedachten een museum als een blokkendoos van 

opeengestapelde, zogenaamde schatkamers, die per verdieping een kwartslag zijn gedraaid, zodat 

een spiraalvormige boulevard is ontstaan richting het dak van het gebouw, dat gratis toegankelijk is 

voor alle bezoekers die van het uitzicht over de stad willen genieten. Een toegift die ook het Depot 

128 “Artothèque.” 
129 “Ontdek onze collectie,” laatst geraadpleegd op 22 mei 2018, 
http://www.mas.be/nl/content/ontdek-onze-collectie. 
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Boijmans Van Beuningen aan bezoekers en stadsgenoten zal doen. De boulevard in het MAS is 

voorzien van roltrappen en via het gegolfde glas krijg je onderweg naar boven een 360°-zicht op de 

stad. De ramen als golfplaten refereren naar de zee en het gebouw zelf doet denken aan de vele 

pakhuizen die de wijk van Het Eilandje heeft gekend, tot op vandaag.  De bouw van het Museum 130

Aan de Stroom was in 2010 voltooid en heeft van een anonieme wijk weer een bloeiend stadsdeel 

gemaakt.   131

 

Objecten uit de collecties van het MAS die niet zijn opgenomen in de tentoonstellingen op de 

5700 m² aan beschikbare tentoonstellingsvloer worden elders ten lande in verschillende depots 

bewaard, maar het museumgebouw beschikt ook over een kijkdepot voor 180.000 objecten. 

Daarnaast is de volledige collectie ook online terug te vinden.   132

Om bezoekers een idee te geven van deze gigantische collectie, wordt een deel van de 

collectie bewaard in een publiek toegankelijk depot, ontworpen door B-Architecten, die de volledige 

scenografie van het MAS voor hun rekening namen.  Onder de ideale klimaatomstandigheden vind 133

je op de tweede verdieping van het MAS heel wat rekken, kasten en schuiven vol bijzondere objecten. 

Anders dan in een klassiek depot, bevinden de objecten zich in het kijkdepot achter een glas- of 

gaaswand, ter bescherming tegen al te nieuwsgierige bezoekers. Er is ook een niet-toegankelijk deel 

in het kijkdepot, waar je museummedewerkers van achter een gaaswand aan het werk kan zien. Om 

het kijkdepot toch enige duiding en verdieping mee te geven, zijn er op de kopse kanten van de 

rekken wisselende, kleine exposities te bezoeken. Daarnaast is het kijkdepot ook voorzien van 

zaalteksten en beeldschermen die extra duiding geven bij de tentoongestelde objecten. 

Net als in de Artothèque van Bergen zien we in Antwerpen hoe er naar oplossingen is 

gezocht om de spanning tussen beveiliging en blootstelling op te lossen. Bezoekers krijgen ook in 

Antwerpen het gevoel dat zij door een depot lopen, terwijl het eigenlijk slechts een museale versie 

van zo’n depot is. Enige toegift is er in de mogelijkheid om via een gaaswand toch een blik te werpen 

op een deel van het eigenlijk depot, terwijl dat in Bergen compleet onzichtbaar blijft. (afb. 2.17 tot 

2.22) 

Schrijver en architect Christophe Van Gerrewey noemt het kijkdepot in het MAS ‘puur 

bedrog’.  

 

[...] een bewerkelijke constructie met hekwerk en vitrines moet de indruk wekken dat het depot wordt 

ontsloten, terwijl er eigenlijk een zinloos labyrint wordt gecreëerd. Met gebouwtjes en dode massa 

willen de B-Architecten zelf een verhaal vertellen dat echter nergens de complexiteit van de 

130 Aan de overkant van het MAS zit bijvoorbeeld het St-Felixpakhuis, wat nu een archief is. 
131 “Architectuur,” laatst geraadpleegd op 22 mei 2018, http://www.mas.be/nl/pagina/architectuur. 
132 “Collectie online,” laatst geraadpleegd op 22 mei 2018, http://www.mas.be/nl/pagina/collectie-online. 
133 “scenography MAS,” laatst geraadpleegd op 22 mei 2018, 
http://www.b-architecten.be/projects/scenography-museum-aan-de-stroom. 
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geschiedenis eer aandoet. Het MAS wordt daardoor geen ‘schatkamer boordevol verhalen’, zoals de 

promotalk het wil, maar een vermoeiende opeenvolging van sensatietjes.  134

Samengevat is het kijkdepot van het Antwerpse MAS enerzijds een echt depot voor 180.000 

objecten uit de collectie van het museum dat door bezoekers vanop afstand kan worden bekeken, 

anderzijds heeft het een toegankelijk luik waar de bezoeker zich dan wel in de opslagruimte waant, 

maar eigenlijk door een ‘tentoongesteld’ museumdepot waadt. Vitrines en plexiglas in de schuiven 

zorgen ervoor dat bezoekers niet daadwerkelijk bij de kunstobjecten kunnen komen, waardoor zij vrij 

door het kijkdepot kunnen waden. Extra veiligheidsmaatregelen zijn niet nodig. De opvallend donkere 

ruimtes van het kijkdepot verwijzen naar de duisternis waarin depots normaliter zijn gehuld, en 

voegen een extra laag van mysterie toe aan het bezoek.  

Kleine tentoonstellingen, zaalteksten en presentaties of korte documentaires op 

beeldschermen geven de bezoekers extra informatie mee over het depot, de uitgestalde objecten en 

bij uitbreiding over de verschillende verzamelingen die tot het MAS behoren. 

 

2.4.3. Besluit n.a.v. twee replica’s van depotruimtes 

 

De Artothèque in Bergen en het Antwerpse MAS beheren allebei meerdere collecties en 

hebben de wens uitgewerkt om het publiek te informeren over het behoud en beheer van deze 

collecties in hun depots. Dit in tegenstelling tot de cases van Gustave Moreau en de Stichting Jenny 

en Luc Peire, waar het werk en leven van de kunstenaars het uitgangspunt is van de respectievelijke 

musea. De kijkdepot-elementen die daarbij tot stand kwamen, zijn eerder toevallig ontstaan. 

Zowel in de Artothèque als in het MAS is ervoor gekozen om bij de realisatie van een 

kijkdepot te kiezen voor een replica in plaats van de eigenlijke depots publiek toegankelijk te maken. 

De depots kunnen op geen enkele manier worden bezocht, ook niet met een gids. Door het opwerpen 

van fysieke barrières in combinatie met een educatieve opbouw van de museale ruimte, krijgt het 

publiek een idee van hoe een depot eruit ziet en hoe haar werking in elkaar zit, zonder daarmee de 

veiligheid van de objecten in gevaar te brengen. Extra uitdieping zit in het aanbieden van informatie 

rond de kunstcollectie en het verzamelen en beheren ervan.  

 

2.5. Het depot wordt museum 

 

2.5.1. Het Louvre-Lens - SANAA, 2012 

 

Het Louvre-Lens is, zoals de naam al doet vermoeden, een dépendance van het Parijse 

Musée du Louvre in de Noord-Franse stad Lens. Gelegen op comfortabele reisafstand van zowel 

Parijs, Rijsel als België, heeft deze afdeling van het wereldberoemde museum een deel van de 

134 Christophe Van Gerrewey, “De uitdaging van het MAS,” laatst geraadpleegd op 22 mei 2018, 
https://www.archined.nl/2011/05/de-uitdaging-van-het-mas. 

61 



 

gigantische collectie onder haar hoede. De autonome satellietvestiging is geopend op 4 december 

2012, de feestdag van de Heilige Barbara, patroonheilige van de mijnwerkers, en eerde daarmee de 

geschiedenis van de regio. Het Louvre-Lens heeft namelijk voor een stuk een maatschappelijke 

functie. Lens heeft in het verleden geteerd op de mijnbouw, een industrie die er een grote leegte heeft 

achtergelaten, zowel fysiek als op sociaal-economisch gebied. De weinig aantrekkelijke stad is een 

verzameling van mijnwerkerswoningen en is omgeven door zwarte steenbergen, de zogenaamde 

terrils, een restproduct van de mijnschachten. De industrie is volledig verdwenen uit de regio, 

waardoor de stad wel een heropleving kon gebruiken. Die kreeg ze in de vorm van een culturele en 

toeristische trekpleister, die voor werkgelegenheid en economische vooruitgang moest zorgen. Al is 

het maar de vraag of de vaak ongeschoolde bevolking van Lens zijn gading vindt bij een instelling als 

het Louvre-Lens en of toeristen niet vooral van en naar het museum zullen reizen, dat voorzien is van 

voldoende gratis parking, en de rest van de regio links zullen laten liggen.  135

 

In haar hoofdtaak dient het Louvre-Lens een nobel doel: het bevrijdt honderden kunstwerken 

uit de gevangenschap van de depots van een van 's werelds grootste musea en biedt 

kunstliefhebbers zodoende een nieuwe mogelijkheid om van de collectie van het Louvre te genieten, 

zonder daarvoor naar hartje Parijs te moeten reizen. De Mona Lisa is er niet te zien, maar in de 

permanente opstelling van de Galerie du Temps en twee zalen voor tijdelijke exposities – de ene zaal 

wisselt jaarlijks van tentoonstelling, de andere halfjaarlijks – kunnen bezoekers zich vergapen aan 

een aanzienlijk aandeel van al het moois wat het Louvre in meer dan tweehonderd jaar bij elkaar 

heeft verzameld. In het Louvre-Lens is de keuze gemaakt om een klein deel van het museum als 

kijkdepot in te richten. De motivatie hiervoor is de werking van het museum transparant te maken voor 

bezoekers en te laten zien dat musea tegenwoordig moderne organisaties zijn die zich beroepen op 

zowel traditionele als moderne technieken.  

Architecten Kazuyo Seijma en Ryue Nishizawa van SANAA kregen de opdracht deze nood 

aan transparantie vorm te geven. Het resultaat is een modern, transparant volume dat opgaat in de 

omgeving. Door het gebruik van glas en metaal worden lucht en omgeving in het gebouw 

weerspiegeld, waardoor het haast doorzichtig lijkt. Door niet in de hoogte te bouwen, krijgt de 

bezoeker het museum pas te zien wanneer hij het langs een van de toegangswegen benadert. 

Centraal bevindt zich de ingang die uitkomt op een gigantische hal waarin verschillende paviljoenen 

verspreid staan met daarin de kassa, museumshop, bibliotheek en museumcafé. De drie 

expositieruimtes zijn eveneens op de begane grond te vinden. Wanneer bezoekers in de grote 

inkomhal van het museum afdalen naar de ondergrondse verdieping van het museum wordt via een 

glaswand een inkijk geboden in het depot van het gebouw. 

Door in te zoomen op de collectie van het Louvre en hoe die tot stand is gekomen, wordt 

bewaard, geconserveerd en gerestaureerd, wil het Louvre-Lens een extra dimensie bieden aan het 

museumbezoek. Het heeft daartoe een kijkdepot ontwikkeld, onder de naam Les coulisses du musée, 

135 Hugues Demeude, Louvre-Lens. L’esprit du lieu (Parijs: Nouvelles Éditions Scala, 2013), 3-15. 
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waar bezoekers zich kunnen verdiepen in de backstage-werking van het museum (2.23). Les 

coulisses zijn een gratis toegankelijk deel van het museum en bevinden zich ter hoogte van de 

vestiaire en toiletten. Op die manier botsen veel bezoekers bij de start van hun museumbezoek op het 

depot. Vanuit de kennis die ze in Les coulisses du musée opdoen, worden zij uitgenodigd hun bezoek 

verder te zetten.  136

Les coulisses du musée bestaat uit drie onderdelen: L’atelier de restauration, Les réserves 

visibles en L’Espace multimédia. In het kijkdepot kan de bezoeker zien welke objecten het 

Louvre-Lens zoal onder haar hoede heeft en hoe die worden bewaard (afb. 2.24 en 2.25), het 

multimediacentrum informeert over de werking van het Louvre en haar collectie, en in het 

restauratieatelier kan de bezoeker zien hoe beschadigde kunstwerken onder handen worden 

genomen.  

Tweemaal per week, op zaterdag en zondag, kunnen bezoekers zich tegen betaling 

inschrijven voor een tour door dit depot. De tour wordt enkel in het Frans aangeboden en is daardoor 

slechts op een ontzettend klein publiek gericht.  

Het depot van het Louvre-Lens is niet heel groot: in de ruimte staan ijzeren stellages voor 

sculpturen en objecten opgesteld, naast rollen waarop tapijten worden bewaard, horizontale schuiven 

met allerhande artefacten en verticale, uitschuifbare rekken waar schilderijen hangend aan worden 

bewaard. Het depot hoeft niet heel groot te zijn omdat 80% van wat zich in het Louvre-Lens bevindt 

aan het publiek wordt getoond in de expositiezalen. Op de website wordt wel benadrukt dat het in het 

depot gaat om de echte voorraad en dus niet om een artificiële samenstelling ten behoeve van de 

publiekswerking.  De werken in het depot zijn vaak werken die net deel zijn geweest van een 137

tentoonstelling of binnenkort in een tentoonstelling zullen worden opgenomen, of werken die wachten 

op een restauratie wanneer er budget voor beschikbaar is. 

 

De kritische bezoeker zou het Louvre-Lens een tweederangs-Louvre kunnen noemen, daar 

de topstukken van de collectie hoogstwaarschijnlijk ten allen tijde in Parijs zullen blijven, waar 

bezoekers van over de hele wereld deze werken ook verwachten. Dat ‘het tweede Louvre’ in een 

eerder afgelegen gebied te vinden is en bezoekers op zaterdagochtend slechts met mondjesmaat 

binnendruppelen, maakt dat het in een sterk contrast staat met het drukbezochte Parijse Louvre. Het 

Louvre-Lens is dan ook een 'musée national': een op zichzelf staand museum dat haar eigen unieke 

invulling heeft.  

In haar hoedanigheid van dependance zou het Louvre-Lens eigenlijk alvast een soort 

alternatief depot kunnen worden genoemd, daar het niet-tentoongestelde werken van het Parijse 

Louvre een onderkomen biedt. Interessant nieuws dat door de gids van de rondleiding in het depot 

werd gedeeld met het publiek, is dat het volledige depot van het Musée du Louvre in de toekomst 

136 “Louvre-Lens : le Louvre autrement,” laatst geraadpleegd op 22 mei 2018, 
https://journals.openedition.org/ceroart/1491. 
137 “Les coulisses du musée,” laatst geraadpleegd december 2017, 
https://www.louvrelens.fr/le-louvre-lens/les-espaces/les-coulisses-du-musee/. 
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naar de regio zal worden verplaatst, meerbepaald naar Liévin, dat aan Lens grenst. Een gloednieuw 

depot zal naast het Louvre-Lens worden gebouwd. De aanleiding hiertoe is het overstromingsgevaar 

van de Seine in het centrum van Parijs, waardoor de depots van het Louvre, die zich ondergronds 

bevinden, in gevaar zijn.   138

 

Het kijkdepot in het Louvre-Lens is slechts een klein deeltje van het grotere geheel, dat 

helaas lang niet door alle bezoekers uitgebreid zal worden bezocht. Dat de rondleiding enkel 

interessant is voor mensen die de Franse taal machtig zijn, is in dit geval niet bevorderlijk. Bezoekers 

kunnen zich via de touchscreens die in de zaal zijn opgesteld wel verdiepen in het ontstaan van de 

collectie van het Louvre en via video’s wordt meer informatie verstrekt over het ontstaan van het 

museum in Lens, de opzet en het kijkdepot. 

In Lens heeft men de kans mooi gezien om middels een dependance het collectiebeleid van 

een wereldberoemd museum in de kijker te plaatsen, maar werd die kans helaas niet ten volle 

gegrepen. Opnieuw treden barrières op, zowel fysiek als in de vorm van een zekere exclusiviteit, die 

het kijkdepot van het Louvre niet de graad van openheid bezorgen die men in het Depot Boijmans 

Van Beuningen wil bereiken. Het grote verschil tussen beide instellingen is dan ook dat het wegwijs 

maken van bezoekers in de collectie in het Louvre-Lens eerder een bijkomstigheid is dan een 

primaire functie van de instelling. 

 

2.5.2. Het Schaulager in Bazel - Herzog & de Meuron, 2003 

 

Het Schaulager herbergt sinds 2003 een depot en een museum in de Zwitserse stad Bazel. 

Het gebouw werd opgericht met een fonds van The Laurenz Foundation, een stichting van Hans U. 

Bodenmann (1926-2016) en Maja Oeri (°1955), ter nagedachtenis van hun overleden zoon Laurenz 

Jakob.  De collectie die er wordt bewaard en tentoongesteld is die van de Emanuel Hoffmann 139

Foundation, een stichting die al drie generaties lang tot doel heeft makers van moderne kunst te 

ondersteunen, hun werk te verzamelen en aan het publiek te tonen. Maja Oeri is de kleindochter van 

de oprichtster van de stichting, Maja Hoffmann-Stehlin (1896-1989), die ze in het leven had geroepen 

om de collectie van haar en haar overleden echtgenoot Emanuel Hoffmann (1896-1932) verder uit te 

breiden en tentoon te stellen.   140

Het Schaulager is ontworpen door architectenbureau Herzog & De Meuron en werd gebouwd 

buiten het stadscentrum van Bazel in een industriezone die al decennialang voornamelijk dient voor 

opslag en logistiek. Maja Oeri en Hans U. Bodenmann hebben nauw met de architecten 

samengewerkt om tot een passend museumgebouw te komen dat hun doel kon dienen, wat zij 

belangrijk vonden omdat er nog geen noemenswaardige precedenten bestonden om als voorbeeld te 

138 “Liévin accueillera les 250 000 oeuvres en réserve du Louvre,” laatst geraadpleegd december 2017, 
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/lievin-accueillera-les-250-000-oeuvres-en-reserve-du-louvre-08-12-2017-74
40129.php. 
139 Friedli, red., Schaulager. Preserve, Study, Share, 13. 
140 Friedli, red., Schaulager. Preserve, Study, Share, 14-15. 
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dienen.  Het ontwerp bestaat uit een monolitisch blok met vijfhoekig grondplan, waar een hoek is 141

uitgesneden voor een monumentale ingang met een klein toegangsgebouw dat qua materiaalgebruik 

correspondeert met het museumgebouw (2.26). Het gebouw is opgetrokken uit beton, gemengd met 

materiaal uit de bodem waarop het is gebouwd, waardoor het statig en organisch uit de grond lijkt op 

te rijzen en door zijn kleur en vorm passend oogt in de ietwat ongewone omgeving voor een culturele 

instelling van zijn soort (afb. 2.27). Het Schaulager heeft amper ramen, en de ramen die er zijn, voor 

de werkruimtes en burelen, zitten verwerkt in een horizontale band die over twee zijden van het 

gebouw loopt. Ook bij de ingang zit een smalle raampartij waardoor de expositieruimtes worden 

voorzien van daglicht. Door haar bijzondere vorm straalt het gebouw degelijkheid, veiligheid en 

duurzaamheid uit, terwijl de ingang toch zonder meer uitnodigend oogt. In Antonello Marotta’s 

Contemporary museums wordt de symbolische geheugenfunctie van het gebouw benadrukt. 

 

It is a work that is both paradoxical an symbolic, thought-inducing regarding the role of memory in the 

information society and deliberately in contradiction with visual imagery.  142

 

Wie het gebouw wil bezoeken, wordt eerst begroet door twee grote LED-schermen die een 

idee geven van wat er aan de binnenkant gebeurt. Binnen komen bezoekers in een groot atrium 

terecht, dat uitzicht biedt op de verschillende etages: het Schaulager heeft vijf verdiepingen, waarvan 

twee ingedeeld zijn als expositieruimtes en drie dienst doen als depot.  

 

De doelstelling van het Schaulager is meerledig. De instelling wil natuurlijk de collectie 

moderne kunst van de Emanuel Hoffman Foundation zorgvuldig bewaren en tentoonstellen, maar ook 

de volledige collectie beschikbaar stellen voor kunsthistorisch onderzoek. Een ambitieus voornemen, 

daar heel wat installaties tot de verzameling behoren en zulke werken in depots vaak onherkenbaar 

zijn, verpakt in dozen. Ze staan er natuurlijk niet opgesteld zoals in het museum het geval is. 

In haar bijzondere depots maakt het Schaulager duidelijk dat opslag niet per definitie hoeft te 

betekenen dat kunstwerken ontoegankelijk zijn. Werken in de depots van het Schaulager zijn dan ook 

niet ontmanteld en verpakt, maar staan elk in volle glorie opgesteld in hun depot (afb. 2.28 en 2.29). 

Onderzoekers en studenten kunnen een aanvraag indienen om de werken die binnen hun 

onderzoeksveld vallen te gaan bekijken. Op die manier wil het Schaulager studie en educatie 

motiveren.  143

Daarnaast is het Schaulager ook een museum waar tijdelijke exposities worden 

georganiseerd en bezoekers welkom zijn. Zo is er momenteel een tentoonstelling van Bruce 

Naumann in samenwerking met het Museum Of Modern Art (MOMA) in New York. Opvallend is 

echter dat er niet continu tentoonstellingen zijn. Soms is het museum gewoon maandenlang gesloten. 

141 Friedli, red., Schaulager. Preserve, Study, Share, 19. 
142 Antonello Marotta, Contemporary museums (Milaan: Skira, 2010), 76-77. 
143 Friedli, red., Schaulager. Preserve, Study, Share, 13. 
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Er worden daarnaast wel tours gegeven door het gebouw, maar helaas gaat zo’n gegidst bezoek niet 

langs de depotruimtes.  144

De naam Schaulager, die vertaald nochtans zoveel als ‘kijkpakhuis’ betekent, is in eerste 

instantie ietwat misleidend, want onder het mom van veiligheid is niet voor een publiek toegankelijk 

depot gekozen. Wie als student of wetenschapper onderzoek doet naar een kunstenaar die in de 

collectie van het Schaulager aan bod komt, kan wel een bezoek aan een van de depots aanvragen, 

om er het kunstwerk dat onderwerp is van zijn studie te bezichtigen. Daartoe zijn de depots heel 

anders ingericht dan klassieke kunstdepots, zoals we die kennen uit bovenstaande voorbeelden. 

Geen rekken, schuiven en kasten. Eigenlijk zijn de depotruimtes in het Schaulager nog het best te 

omschrijven als kleine tentoonstellingszalen waarin de kunstwerken zijn opgesteld zoals ze dat ook in 

een museumcontext zouden zijn. Het Depot in het Schaulager is dus een soort aaneenschakeling van 

mini-tentoonstellingen. 

 

Het Schaulager is dus wel degelijk een kijkdepot, maar daar zal de gemiddelde bezoeker 

weinig van merken. Die komt op het museum af wanneer er een interessante expositie loopt. Op die 

manier wordt de collectie van de Emanuel Hoffman Foundation levend gehouden en gedeeld met het 

publiek. Wie een aanvraag doet voor een research visit wordt individueel beoordeeld en toegelaten tot 

het depot op voorwaarde dat er een welomschreven wetenschappelijk doel aan het bezoek is 

gekoppeld.  In het Schaulager wordt met andere woorden overduidelijk een strategie van 145

exclusiviteit ingezet om de toegankelijkheid van het kijkdepot binnen de perken te houden en de 

collectie te sparen van mogelijke schade die zou kunnen worden toegebracht door bezoekers. 

 

2.5.3. Wedstrijdontwerp MAS Antwerpen - Xaveer De Geyter Architecten, 2000 

 

Bij de laatste case keren we terug naar het Museum Aan de Stroom en richten we de blik op 

een niet-uitgevoerd ontwerp. Het museumgebouw van Neutelings Riedijk Architecten won het onder 

andere van dat van Xaveer De Geyter Architecten (XDGA), dat in het kader van deze masterproef 

zeker het bekijken waard is. Het had het Depot Boijmans van Beuningen voor kunnen zijn als eerste 

publiek toegankelijke depot ter wereld. 

Aangezien er geen gedetailleerd Programma van Eisen met de architectuurwedstrijd gepaard 

ging, waren de deelnemende architecten behoorlijk vrij in hun interpretatie van de opdracht. De vraag 

bestond uit het oplossen van een probleem en het inlossen van een ambitie van de stad Antwerpen. 

Enerzijds waren er drie musea met collecties waarvoor niet voldoende plaats was om ze tentoon te 

stellen en te bewaren, anderzijds wilde men de drie collecties graag verenigd zien, om zodoende door 

het publiek te kunnen worden ontdekt. Architectuur was daarbij van het grootste belang. Men wilde 

144 “Schaulager,” laatst geraadpleegd op 22 mei 2018, https://www.schaulager.org/en/home. 
145 “Research visit,” laatst geraadpleegd op 22 mei 2018, 
https://www.schaulager.org/en/visit/research-visit/research-visits. 
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een modern museum bouwen, een landmark die snel tot het collectief geheugen van de stad zou 

behoren. Ook de locatie moest daartoe bijdragen. De jury omschreef deze wens als volgt: 

 

Het MAS-gebouw moet stedenbouwkundige potentie uitstralen waardoor de Hanzestedenplaats een 

betekenisvolle plek in de stad kan worden. De Hanzestedenplaats moet een scharnierpunt worden 

tussen stad en haven. Het wordt een belangrijke halte op de culturele as tussen het Zuiden en het 

Noorden van de stad.  146

 

De vrijheid die uitging van de architectuurwedstrijd in de eerste fase, werd door XDGA 

aangegrepen om eerst een institutioneel concept te bedenken, alvorens met de architectuur aan de 

slag te gaan. Dit hield in dat men ging nadenken over wat het doel van het museum was, en in welke 

vorm dit doel het best kon worden bereikt. Het belangrijkste doel werd door XDGA gedefinieerd als de 

geheugenfunctie van het gebouw, namelijk het bewaren en doorgeven van de geschiedenis van de 

stad en de haven. Een tweede belangrijk thema is de diversiteit van de collectie. Om elk object op 

gepaste wijze te kunnen tonen én bewaren, moest een nieuw museumconcept worden bedacht, en 

dat bleek een kijkdepot te zijn.  147

 

Het Museum aan de stroom is een wedstrijdproject voor een museum van de geschiedenis van de 

stad Antwerpen. Het is onze ambitie een museum te maken dat veeleer matrix is dan gebouw, waarin 

een grote hoeveelheid zeer verscheiden objecten op evenveel manieren kunnen worden getoond aan 

een heterogeen publiek. In zijn essentie is het concept een toegankelijk gemaakt depot.  148

 

Waar het huidige MAS een toren is van elf verdiepingen met op elke verdieping een andere 

expositie, hield XDGA het ontwerp laag bij de grond en bestond het volledige plan uit parallelle 

gangen bestaande uit magazijnrekken waarin de volledige collectie zou liggen opgeslagen (afb. 2.30). 

De architectuur bleek hierbij van ondergeschikt belang, en elke traditionele vorm van 

museumarchitectuur werd afgewezen. Hiermee negeerde XDGA in feite ook de vraag om een 

landmark te ontwerpen. Het gebouw werd bedacht als één blok informatie, en de vergelijking met een 

warenhuis is eens te meer niet veraf. Door het museum tot depot en het depot tot museum te maken, 

werd de functie van het gebouw als geheugen van de stad sterk benadrukt.  Externe depots zouden 149

niet meer nodig zijn, zoals vandaag wel het geval is, en zodoende werd in een beweging ook aan een 

logistiek probleem het hoofd geboden.  

Kortom, XGDA maakte bij deelname aan de architectuurwedstrijd voor het MAS een grondige 

denkoefening en dat getuigt volgens Wouter Davidts van lef: 

 

146 Maud Coppenrath en Wouter Davidts, red., Museum Aan de Stroom - MAS. Architectuurwedstrijd, 18. 
147 Coppenrath en Davidts, red., Museum Aan de Stroom - MAS. Architectuurwedstrijd, 18. 
148 G.A. Bekaert et al., Xaveer De Geyter Architecten: 12 Projecten (Gent: Ludion, 2001), 20. 
149 Bekaert et al, Xaveer de Geyter architecten: 12 projecten, 20-21. 
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Met zijn project bezorgde De Geyter het nieuwe museum niet enkel een nieuw gebouw, maar tevens 

een nieuw programma, en dus een nieuw ‘gebruik’. En bij dat laatste is het geen zaak van flexibiliteit, 

maar van institutionele durf.  150

 

Het MAS van Xaveer De Geyter had dus ‘s werelds eerste publiek toegankelijke 

museumdepot kunnen worden. Toch was de wens van de stad ook uitdrukkelijk om klassieke 

tentoonstellingen te houden. Daarvoor werd in het ontwerp van XDGA plaats gemaakt door de 

ritmische architectuur op verschillende plaatsen te doorbreken met tentoonstellingsruimtes, een 

theater en andere voorzieningen. Dit werd schematisch als volgt weergegeven: 

 

 

 

Museumconcept wedstrijdontwerp XGDA voor MAS, Antwerpen.  151

 

Museumfuncties die geen rechtstreekse band hebben met de collectie in het depot, werden 

door XDGA naar een ondergrondse verdieping verbannen. Denk aan de lobby, een congreszaal, 

technische ruimtes maar ook tijdelijke tentoonstellingen.  De focus komt zo echt te liggen op het 152

depot en de verzamelingen van het Museum Aan de Stroom. 

150 Bekaert et al, Xaveer de Geyter architecten: 12 projecten, 36-38. 
151 Bekaert et al, Xaveer de Geyter architecten: 12 projecten, 22-23. 
152 Coppenrath en Davidts, red., Museum Aan de Stroom - MAS. Architectuurwedstrijd, 28-29. 
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In die zin is het ontwerp van XDGA de eerste case die bezoekers daadwerkelijk op het 

museumdepot loslaat. Er is geen replica gebouwd en de begeleiding van een gids wordt niet nodig 

geacht. Toch is een fysieke barrière opnieuw op haar plaats, daar we ervan uit kunnen gaan dat de 

magazijnrekken waaruit het museum is opgebouwd en waarmee verschillende ruimtes in het museum 

worden afgebakend, afgesloten elementen zijn, waarin de verzamelingen van het MAS veilig zitten 

opgeborgen. Voorts lijkt de nadruk in het ontwerp van XDGA niet te liggen op het overbrengen van 

een verhaal over de backstagewerking van het museum. De vaste structuur van magazijnrekken 

wordt doorbroken door expositieruimtes, die de inhoudelijke kant van het museum voor hun rekening 

nemen. Het kijkdepot dient in deze case eerder om een sfeer te scheppen en om bezoekers een idee 

te geven van de proporties, de veelheid en verscheidenheid van de collecties van het MAS. 

 

2.5.4. Besluit n.a.v. musea die ook dienst doen als depot 

 

Wanneer het museum tegelijk ook een depot is en ervoor kiest om hiermee op de voorgrond 

te treden, kan dit op zeer uiteenlopende manieren gebeuren, zoals in bovenstaande cases duidelijk is 

geworden, maar kunnen ook de beweegredenen hiervoor sterk verschillen. In de Artothèque en het 

kijkdepot van het MAS werd resoluut de kaart getrokken van de informatiedeling rond de werking van 

depots, en ook in het Louvre-Lens is dit het hoofddoel van het kijkdepot, ofwel Les coulisses du 

musée. Ten eerste is het Noord-Franse museum op zichzelf al een oplossing om méér van de 

collectie van het Parijse Louvre te kunnen ontsluiten en zichtbaar maken voor het publiek, ten tweede 

wordt een echt depot zichtbaar en, onder begeleiding van een gids, toegankelijk gemaakt, waarbij 

bezoekers heel wat te weten komen over de werking van het depot. Hiertoe behoort ook een 

restauratieatelier. Het kijkdepot is in het Louvre-Lens een leuke extra voor wie interesse heeft in 

behoud en beheer van kunstvoorwerpen. 

In het Schaulager en bij het ontwerp van XDGA voor het MAS ligt dit duidelijk anders. Beide 

instituten zijn in feite ontstaan vanuit de intentie om een of meerdere collecties een veilig onderkomen 

te bezorgen en daarnaast tentoonstellingen te organiseren voor het brede publiek. De kijkdepots die 

daarbij zijn ontstaan, kunnen echter niet meer van elkaar verschillen. Het Schaulager gaat voor de 

absolute barrière en pure exclusiviteit, door simpelweg amper bezoekers tot de zichtdepots toe te 

laten. Enkel wie zo een bezoek met wetenschappelijk onderzoek kan verantwoorden, krijgt toegang 

tot een beperkt aantal kijkdepots. Xaveer De Geyter kiest in zijn ontwerp echter voor en immense 

graad van openheid en laat alle bezoekers door de volledige verzameling van het MAS waden. De 

barrière die daarbij wordt opgetrokken, is een transparante, terwijl in het Schaulager het zichtdepot 

onzichtbaar blijft, hoe paradoxaal het ook klinkt. 

 

2.6. Strategieën voor een kijkdepot 
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Uit bovenstaande cases is gebleken dat er sinds de jaren tachtig een beweging is ontstaan 

richting het steeds meer zichtbaar maken van museumdepots. Daar zijn drie belangrijke redenen 

voor. Ten eerste is er het besef dat het zonde is om zoveel kunstvoorwerpen onzichtbaar te laten en 

wil men bezoekers zelf laten bepalen welke werken ze de moeite waard vinden om te bezichtigen. 

Ten tweede is het voor wetenschappelijk, kunsthistorisch onderzoek wenselijk dat ook 

niet-tentoongestelde kunstobjecten makkelijker bereikbaar zijn. Ten derde is er de fascinatie voor het 

depot en de werking achter de coulissen van het museum. Zo ontstond de wens om de ietwat 

mysterieuze schatkamers van het depot open te stellen voor het publiek. 

Net zoals er verschillende redenen zijn waarom mensen het depot willen bezichtigen, zijn er 

verschillende manieren waarop musea met deze wens omgaan. Uit de bespreking van bovenstaande 

cases zijn een aantal strategieën te onderscheiden waarmee culturele instellingen de spanningen 

hebben opgelost, die met de paradoxale werking van een kijkdepot gepaard gaan, zoals besproken 

aan het begin van dit deel. 

 

2.6.1. Nabijheid en curatie 

 

In eerste instantie lijkt de nabijheid van het depot soms al genoeg om een illusie te wekken 

dat de bezoeker een blik achter de schermen krijgt geworpen. Door in een bijzondere tentoonstelling 

nadrukkelijk de werking van en met het depot naar voren te brengen, krijgt de bezoeker een idee van 

de veelheid aan objecten en verhalen die in de schatkamer van het museum liggen verborgen. Door 

de context, vergeleken bij een klassieke tentoonstelling, atypisch te maken, creëren curatoren een 

zekere spektakelwaarde. Denk maar aan de dynamische tentoonstelling van Richard Venlet in het 

S.M.A.K. en de depot-elementen die door Hans Haacke in 1996 op zaal werden geplaatst, met 

daaraan veel meer kunstwerken bevestigd dan gewoonlijk gangbaar is bij tentoonstellingen. Door 

zulke curatoriële ingrepen kan de bezoeker de veelheid van het depot voelen, ook al kan hij zelf niet 

in het depot ronddwalen. Hij krijgt een idee van het immense aantal mogelijkheden dat curatoren 

hebben om kunstwerken aan het publiek te tonen. 

Dit curatorieel opvoeren van het depot, terwijl het eigenlijke depot of archief vlakbij is, geeft 

de bezoeker een gevoel van betrokkenheid. Door experts aan het woord te laten krijgen het nabije 

depot en het idee van het verzamelen van een museale collectie bovendien extra dimensies. 

 

2.6.2. Exclusiviteit en het bouwen van een replica 

 

Een andere vorm van nabijheid gaat gepaard met exclusiviteit en is onder andere te zien in 

het Schaulager en bij de Artothèque, waar de gemiddelde bezoeker de depots nooit te zien krijgt. Hij 

weet dat ze er zijn en kan vanop de begane grond zien waar de depots zich situeren, maar kan er 

nooit in. Alleen wie voor wetenschappelijk onderzoek stukken uit het depot wil consulteren, wordt 

toegelaten. Door regelmatig tentoonstellingen te organiseren op basis van de collectie, brengt het 
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Schaulager het depot naar het publiek. In de Artothèque wordt dan weer een andere strategie 

toegepast, namelijk die van de verdubbeling of replica. Je zou kunnen zeggen dat de verdubbeling 

van het depot ook een curatoriële ingreep is, een tentoonstelling, maar dan een permanente in plaats 

van een tijdelijke. Er wordt namelijk een scène gecreëerd waar het depot wordt opgevoerd in de vorm 

van een replica met rekken, kasten en schuiven waarin de objecten veilig achter glas zitten. 

Bezoekers kunnen in dit nep-depot snuisteren door veel meer objecten dan er ooit in een 

tentoonstelling te zien zouden zijn, en krijgen bovendien een idee van hoe een depot eruitziet, al is 

het in een artificieel jasje. 

Ook in het Antwerpse MAS is er sprake van een replica-depot, maar daar wordt het 

gecombineerd met een daadwerkelijk zichtbaar depot. Een volledige etage van het MAS doet dienst 

als kijkdepot. 

 

2.6.3. Barrières 

 

Dat brengt ons bij de meest toegepaste strategie om toeschouwers op een veilige afstand te 

houden: de barrière. Afstand afdwingen tussen de toeschouwer en het depot is dan ook de meest 

efficiënte methode om ongelukken met al te nieuwsgierige bezoekers te voorkomen en ook bezoekers 

met minder goede bedoelingen te vlug af te zijn. Binnen deze strategie bestaan verschillende 

mogelijkheden. 

Op de tweede verdieping van het MAS wordt het publieke van het niet-publieke gedeelte 

gescheiden door plafondhoge gaaswanden die verwijzen naar de gaasstructuur waaraan schilderijen 

in schilderijrekken worden bevestigd. Door de gaasstructuur kun je medewerkers aan het werk zien in 

de restauratieruimte, of hen collectie-items uit de automatisch verplaatsbare rekken zien halen.  

Bovengenoemde strategieën – nabijheid, curatie, exclusiviteit en verdubbeling – zijn in feite 

niet meer dan ver doorgedreven barrières. Mensen simpelweg niet één blik in het depot gunnen, is de 

meest effectieve barrière, maar in die gevallen kunnen we ook niet echt van een kijkdepot spreken. 

In het MAS is dit wel het geval, wanneer de harde scheidingswand tussen bezoeker en depot 

versoepelt tot een doorzichtig gaaswerk. Het kijkdepot in Antwerpen bevat echter slechts een klein 

deeltje van de collecties die het Museum behelst. Dit deel van de kunstopslag is in het 

museumgebouw van Neutelings Riedijk Architecten ingericht, met als belangrijkste doel te tonen hoe 

een depot werkt. In die zin kunnen we ook spreken van een artificiële tooncontext. 

Had het aan Xaveer De Geyter Architecten gelegen, was het MAS een volledig 

doorwaadbaar depot geworden waar depotruimte voor de volledige collectie het vertrekpunt van het 

museum was geweest. Ook in dat geval was er een duidelijke barrière geweest tussen toeschouwer 

en collectie, eveneens in de vorm van afgesloten depotrekken, opgebouwd uit de bekende 

rasterstructuur. 

Een andere voor de hand liggende manier om een barrière op te werpen maar mensen toch 

een blik in het depot te gunnen, is door simpelweg een raam te plaatsen tussen toeschouwer en 
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depot. In het Louvre-Lens op de ondergrondse verdieping meters breed toegepast. Ook in de 

bezoekersruimte van de Artothèque scheidt een groot raam de bezoekers van een stukje 

representatie van het depot met echte schilderijen op schilderijrekken. Vaak schuilt achter het raam 

een donkere ruimte en ook in het kijkdepot van het MAS waad je als bezoeker door een verduisterde 

ruimte. Het heeft natuurlijk te maken met de lichtgevoeligheid van objecten in een bewaaromgeving, 

maar draagt ook een stukje geheimzinnigheid in zich, die bezoekers het gevoel geeft dat ze zich in 

een atypische museumcontext bevinden, of ernaar kijken. 

 

2.6.4. Educatieve ingrepen 

 

Omdat kijken naar een depot niet voldoende inzicht of voldoening geeft, gaat de strategie van 

de barrière veelal gepaard met toevoegingen die aan de bezoeker verdieping moeten bieden in de 

wereld van de collectie en het depot. Denk aan zaalteksten, brochures, rondleidingen met gids, 

lezingen, videoschermen, touchscreens en (kleine) tentoonstellingen. 

Zulke ingrepen zijn in alle bovengenoemde cases terug te vinden. 

 

2.6.5. Architectuur en vormgeving dompelen de bezoeker onder in de collectie 

 

Ook de architectuur draagt bij tot de aantrekkingskracht van het kijkdepot en kan een extra 

betekenislaag toevoegen. Gustave Moreau had dan misschien niet de bedoeling een kijkdepot te 

creëren, maar door zijn woonhuis te laten inrichten als museum en er zijn hele oeuvre te laten zien, 

inclusief schetsen en studies, worden bezoeker ondergedompeld in zijn werk en leven. 

De strategie van de onderdompeling is dan ook terug te vinden bij meerdere open depots of 

archieven, om bezoekers verdieping te bieden: zij krijgen een idee van wat er allemaal bij zo een 

collectie hoort en gaan bijvoorbeeld beseffen dat het veel meer is dan enkel de netjes op een rijtje 

gehangen schilderijen in tentoonstellingen. Hiertoe worden veelal educatieve middelen ingezet, maar 

speelt ook de architectuur en vormgeving van de desbetreffende instelling een rol. 

Dat bezoekers, in het geval van het Musée Moreau, door de woonvertrekken van de 

kunstenaar lopen, maakt de ervaring en de kennismaking met zijn werk des te intenser. De 

kunstenaar liet zijn woonhuis dan ook ombouwen tot een museum. Enkele bijzondere meubels zorgen 

ervoor dat bezoekers werkelijk alles kunnen bezichtigen wat er te bezichtigen is. 

Hetzelfde is het geval bij de kunstenaarswoning en de kluis aan de De Judestraat in Knokke, 

waar het werk van Luc Peire wordt bewaard en getoond. Je wordt er ondergedompeld in het werk en 

leven van de man. Niet enkel zijn er het atelier en de bungalow; het eigenlijke museumgebouw, met 

expositieruimtes en depot, is in de geest van het werk van Luc Peire gebouwd. 

Tenslotte zijn museumgebouwen al sinds tientallen jaren paradepaardjes voor zowel de stad, 

de culturele instelling als de architecten en moet ook de architectuur zodoende iets toevoegen aan de 

invulling. De stad wil vaak een landmark, de culturele instelling wil boven alles een goede werking 
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bevorderen en architecten willen hun stempel drukken. Zo ontstond de Artothèque naar aanleiding 

van Bergen culturele hoofdstad van Europa in 2015, en wilde men natuurlijk een goede indruk maken 

met het cultureel erfgoed van de stad. De oude kapel van het Ursulinenklooster zou als depot niet 

enkel het cultureel erfgoed van Bergen bewaren, maar staat zelf ook symbool voor het onroerend 

erfgoed van de regio. De manier waarop architectencollectief L’Escaut en Atelier Gigogne binnen de 

beschermde ‘schil’ een modern depot met bezoekersruimte heeft ontworpen, is op zich al een 

bezoekje waard. 

Dat is eveneens het geval met het Museum Aan de Stroom van Neutelings Riedijk 

Architecten. Het museumgebouw verwijst naar de pakhuizen van de Antwerpse haven en daarmee 

naar een van de belangrijkste pijlers van de geschiedenis van de stad. De gratis toegankelijke 

boulevard die leidt naar het panoramadak zorgt ervoor dat iedereen met het museum en de stad kan 

kennismaken. Het huidige museumgebouw staat in fel contrast met wat Xaveer De Geyter Architecten 

met het MAS wilden doen, namelijk het ontzettend laag bij de grond houden. Toch had ook de 

labyrint-structuur van XDGA, die volledig bedacht was op het tonen van de volledige collectie in een 

kijkdepot, beslist een breed publiek naar het museum getrokken. Meer nog, het ontwerp van XDGA is 

het beste voorbeeld van een case waarbij museum en depot zo sterk met elkaar zijn verweven. 
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3. HET DEPOT BOIJMANS VAN BEUNINGEN VAN MVRDV 

 

3.1. Ontwerpwedstrijd 

 

3.1.1. Programma van eisen 

 

In 2013 werd door Museum Boijmans Van Beuningen een Programma van Eisen (PvE) 

opgesteld voor wat toen nog het ‘Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen’ heette. Op 

basis van een concept-PvE van projectmanagementbureau ToornendPartners werd in samenwerking 

met advies- en ingenieursbureau Royal Haskoning, logistieke servicedienst Crown Fine Art, 

gespecialiseerd in kunstopslag, en samen met de gemeente Rotterdam, dienst Kunst en Cultuur en 

SO/Vastgoed, een uitgebreide beschrijving verzorgd van alle eisen waaraan het gloednieuwe depot 

voor het Boijmans zou moeten voldoen.  

Het Programma van Eisen is een contract tussen alle betrokken partijen, een toetsingskader, 

een kostenraming en een sturingsmiddel, en is zodoende een instrument dat discussies moet 

voorkomen, door aan de hand van heldere formuleringen van de doelen van het nieuwe gebouw het 

ontwerpproces vlot te laten verlopen. Het document bestaat uit meer dan honderd pagina’s en is 

opgedeeld in tien hoofdstukken.  Schematisch ziet het PvE er als volgt uit: 153

153 Sjarel Ex en Jonieke van Es, red., Programma van Eisen Collectiegebouw Boijmans Van Beuningen 
(Rotterdam: Museum Boijmans Van Beuningen, ToornendPartners, Royal Haskoning, Crown Fine Art, Gemeente 
Rotterdam, 2006-2013), 19. 
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Afbeelding: Programma van Eisen, pagina 21. 
 

Het eerste hoofdstuk is een inleiding in de bijzonderheden van ‘s werelds eerste publiek 

toegankelijke kunstdepot. Meteen wordt aangegeven dat het collectiegebouw een uniek project is 

aangezien er zowel privé- als openbare collecties zullen worden ondergebracht, en bezoekers de 

mogelijkheid zullen krijgen om een blik te werpen achter de schermen. Volgens het PvE moet twintig 

procent van het gebouw publiek toegankelijk zijn, maar hoort dit percentage in de ervaring van de 

bezoeker op veertig procent te liggen. Meteen komt de spanning tussen bewaren en ontsluiten naar 

boven: het depot wordt een publieke ruimte, maar haar werking mag daardoor niet worden verstoord. 

Onder meer de zichtdepots in het Schaulager in Bazel en het Museum Aan de Stroom in 

Antwerpen worden aangedragen als referentiebeelden, terwijl daarnaast de ervaring voor de 

bezoeker ludiek wordt beschreven als het betreden van het pakhuis vol goud van Dagobert Duck of 

de wondere wereld van Willy Wonka’s Chocoladefabriek. De beleving van de bezoeker en de 

spektakelwaarde van de nieuwe instelling worden centraal geplaatst. Het is met andere woorden 

meteen duidelijk dat het Collectiegebouw Boijmans Van Beuningen geen gewoon museumdepot moet 

worden, maar een gebouw dat haar gelijk niet kent. Daarna wordt omschreven wat er in het 

collectiegebouw allemaal precies staat te gebeuren.  
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Ten eerste is er het kunstdepot, waarbij de nadruk ligt op veiligheid, klimaat, licht en alle 

andere factoren die bijdragen tot het efficiënt bewaren van kunst. Belangrijke bedreigingen waaraan 

erfgoed is onderworpen, en waarvoor het in het Collectiegebouw dus moet worden behoed, worden 

zorgvuldig geformuleerd. Denk aan fysische krachten zoals trillingen, schokken en zwaartekracht, 

diefstal, vandalisme, ongeregistreerde verplaatsing, vuur, water, onjuiste temperaturen en 

vochtigheid, verlies, ongedierte, schimmels, verontreiniging en straling. Het te ontwerpen gebouw 

mag volgens het PvE absoluut niet over ondergrondse depots beschikken, gezien de oude depots 

onder wateroverlast te lijden hebben gekregen vanwege het problematische grondwaterpeil in het 

Museumpark. Wateroverlast vanwege overstromingen is überhaupt de reden waarom er een nieuw 

depot moet komen, dus wordt er geen enkel risico genomen. 

Ten tweede is een depot een werkgebouw, waar ruimte moet zijn voor bedrijvigheid: 

transport, in- en uitpakken, administratie, registratie, restauratie, conservatie en documentatie. Al 

deze gespecialiseerde diensten moeten ook ter beschikking komen te staan van particuliere 

verzamelaars, die verschillende services zullen krijgen aangeboden, met afhankelijk van het 

prijskaartje meer of minder mogelijkheden en privileges. Ze kunnen zelf de keuze maken om hun 

verzameling al dan niet publiek toegankelijk te maken voor bezoekers aan het Collectiegebouw. 

Want ten derde krijgt het gebouw een belangrijke publieke functie, waarbij bezoekers het 

leven achter de schermen van het depot kunnen meemaken en tevens kunnen genieten van een 

maaltijd of een kop koffie in het restaurant. Er staat in het PvE geschreven: ‘De museumbezoeker 

ervaart het Collectiegebouw als een spannend gebouw, waar hij van harte welkom is.’ 

Het PvE verwacht op het moment van het uitschrijven van de architectuurwedstrijd dat het 

Collectiegebouw zo’n 50.000 betalende bezoekers per jaar zal trekken. Het gebouw moet deze 

bezoekersaantallen aankunnen en daarnaast representatief en uitnodigend ogen. Het Programma 

van Eisen vraagt om ‘een architectonisch statement’, dat een aantrekkingskracht uitoefent op 

bezoekers aan het Museumpark, dat wordt aangeduid als locatie voor de bouw van het 

Collectiegebouw. Het Museumpark wordt gezien als de uitgelezen locatie vanwege de nabijheid van 

het museum, het faciliteren van de veiligheid en het feit dat het museum op die plaats beschikt over 

een vergunning voor warmte-koude-opslag (WKO), een belangrijk aspect om de bouw zo 

energiezuinig mogelijk te kunnen realiseren. 

De opdracht werd aan de deelnemende architecten als volgt geformuleerd: 

 

De vraag is: ontwerp een aantrekkelijk en logistiek goed functionerend, stedenbouwkundig goed 

ingepast gebouw, waarin het erfgoed zó wordt bewaard dat het voor toekomstige generaties wordt 

behouden. Laat in de aard en het ontwerp en functioneren van het gebouw het belang van het 

bewaren van en werken met kunstvoorwerpen tot uitdrukking komen. 

 

Na visie, ambitie, doelen en vraagstelling zijn in het PvE de uitgangspunten terug te vinden 

voor het realiseren van een duurzaam bouwwerk, waarna in de opeenvolgende hoofdstukken tot in 
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het kleinste detail alle fysieke aspecten van het te ontwerpen gebouw worden omschreven. Letterlijk 

ruimte per ruimte is omschreven wat de eisen zijn wat betreft functie en logistiek, constructie en 

bouwkunde, beveiliging en installaties. 

Wat opvalt is dat het vijfde hoofdstuk ‘Functionele en logistieke eisen’ is opgedeeld in drie 

facetten: ‘bewaren van de collectie’, ‘werken aan de collectie’ en ‘publiek en de collectie’. Dat zijn 

natuurlijk de drie belangrijkste functies van het gebouw, die parallel aan elkaar moeten kunnen 

bestaan. Tesamen met de visie en ambitie die in het PvE zijn uitgedragen, vormt het geheel een 

uitdagende taak voor de deelnemende architectenbureaus. Het Collectiegebouw is een nooit eerder 

gebouwd ensemble van functies. 

Uiteindelijk werden uit zevenenveertig inzendingen vijf schetsontwerpen geselecteerd, die in 

2013 in de vorm van een tentoonstelling aan het publiek werden gepresenteerd. De laureaten waren 

Neutelings Riedijk Architecten, Harry Gugger Studio + Barcode Architects, NIO + MAD architects + 

Okra landschapsarchitecten, Koen van Velsen en MVRDV. Over de ontwerpen van de vier bureaus 

die uiteindelijk niet zijn uitgekozen, is niet heel uitgebreide informatie terug te vinden. In deze 

Masterproef worden ze dan ook kort besproken. 

 

3.1.2. Neutelings Riedijk Architecten 

 

Het ontwerp van Neutelings Riedijk Architecten wordt in het boek ‘Ornament and Identity: The 

Public Buildings of Neutelings Riedijk Architects.’ omschreven als een nieuw monument voor het 

Museumpark en een toevoeging aan de skyline van Rotterdam.  Door het gebouw zeventig meter 154

hoog te bouwen, werd in dit ontwerp getracht de voetafdruk van het Collectiegebouw in het 

Museumpark zo klein mogelijk te houden. De toren zou de communicatie met de toren van Museum 

Boijmans Van Beuningen en Het Nieuwe Instituut aangaan (afb. 3.1). Met de afwerking van de façade 

ging Neutelings Riedijk eerder de klassieke toer op: in steen zijn de namen uitgehouwen van 

kunstenaars waarvan het Boijmans werken bezit. Het is een van de kenmerken van het 

architectenbureau om met ornamenten te werken, elke gevelsteen van het MAS heeft bijvoorbeeld 

centraal een Antwerps handje. De gebeitelde namen in de gevel van het Depot verheerlijken de 

kunst. De link met een ivoren toren is snel gelegd, terwijl het Collectiegebouw net een tegengestelde 

functie heeft: kunst bereikbaar maken voor iedereen. 

Neutelings Riedijk Architecten had ervoor gekozen niet alle depots publiek toegankelijk te 

maken, maar ging resoluut voor een veilige omgang met de collectie en gebruikte daarom barrières 

en transparantie als strategieën om van het Collectiegebouw een kijkdepot te maken. De toren 

bestaat uit twee gesloten helften, waarin zich de depots bevinden, van elkaar gescheiden door een 

brede gang die van buitenaf zichtbaar is door grote, glazen wanden. Vanuit de op- en neergaande lift 

kunnen bezoekers de beweging gadeslaan die tussen de depots aan de gang is. De toegankelijke 

154 Ornament and Identity: The Public Buildings of Neutelings Riedijk Architects (Ostfildern: Hatje Cantz, 2016), 
141. 
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delen van het gebouw bevinden zich in de voet en de top van de toren. Beneden is er een 

toegankelijk depot, terwijl zich boven expositieruimtes, het restaurant en een panoramaterras 

bevinden. In haar vorm verwijst de toren naar de haven met haar pakhuizen. 

Neutelings Riedijk Architecten heeft de eis om twintig procent toegankelijk te maken en het 

tegelijk te doen aanvoelen als veel meer dan twintig procent op een unieke manier ingevuld en koos 

daarbij voor een hardnekkige fysieke barrière. In de voet van het gebouw zouden bezoekers zich in 

een depot begeven, terwijl de rest van het gebouw alleen toegankelijk is voor de 

collectiemedewerkers van het museum. Voor de werking van het depot was dit een evenwichtige 

oplossing geweest, maar de vraag is hoe echt het te bezoeken depot in de voet van het gebouw in 

dat geval zou zijn geweest. De nabijheid van het depot dient in dit ontwerp om bezoekers prikkelen en 

een mogelijks ietwat artificiële depot-situatie om de werking van het depot aan de man te brengen.  

 

3.1.3. Harry Gugger Studio + Barcode Architects 

 

Ook Harry Gugger Studio en Barcode Architects hadden goed naar de havenstad met haar 

pakhuizen gekeken en ontwierpen een geometrisch volume dat daaraan refereert. In hun 

schetsontwerp is een solide bouwwerk te zien dat, net als het gebouw van Neutelings Riedijk, 

voornamelijk onderaan en helemaal bovenaan bezoekersruimtes lijkt te bevatten, vanwege de vele 

ramen op die hoogtes en de geslotenheid van het gebouw in het centrale gedeelte. De bakstenen 

gevel maakt een connectie met de omgeving van het Museumpark, het gebouw van Ad van der Steur 

voorop. De bedoeling was een herkenbaar baken te creëren dat haar plaats inneemt met ruimte en 

respect voor de omliggende gebouwen.  155

 

Renders laten zien hoe het ontwerp van Harry Gugger Studio + Barcode Architects in het 

interieur erg open is en heel veel expositieruimte bevat. Ook hier lijkt het er dus op dat de architecten 

de kaart van de prikkelende nabijheid van het depot hebben getrokken, terwijl het publiek zich toch 

voornamelijk in tentoonstellingen ophoudt. Net als het finale ontwerp van MVRDV, hebben Harry 

Gugger Studio + Barcode Architects in ‘hun’ Collectiegebouw een atrium geïmplementeerd van 

waaruit via ramen het depot ingekeken kan worden. Ook een daktuin maakt deel uit van het ontwerp 

(afb. 3.2 en 3.3). 

 

3.1.4. Koen van Velsen Architecten 

 

Het derde genomineerde architectenbureau ging voor een – in hun eigen woorden – 

‘krachtige, alzijdige no-nonsens kubus die in kleur, vorm en afwerking perfect aansluit op de 

omgeving.’  Aan de buitenkant oogt het gebouw erg gesloten, doch moeten grote uitsneden ervoor 156

155  “Vijf ontwerpen Collectiegebouw Boijmans gepresenteerd,” laatst geraadpleegd op 23 mei 2018, 
https://nieuws.top010.nl/vijf-ontwerpen-collectiegebouw-boijmans-gepresenteerd.htm. 
156 “Vijf ontwerpen Collectiegebouw Boijmans gepresenteerd.” 
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zorgen dat daglicht tot diep in het gebouw kan doordringen. Daar zijn verschillende expositieruimtes 

te vinden, die via grote ramen een uitzicht bieden op de depots van het Boijmans. Publieks- en 

depotfuncties zijn dus fysiek strikt van elkaar gescheiden, maar wel visueel met elkaar verbonden.  

Wat meteen opvalt tijdens het bestuderen van de grondplannen van de verschillende etages, 

is dat het gebouw een verdieping min één en een verdieping min twee heeft, wat volgens het Plan 

van Eisen absoluut niet de bedoeling was, vanwege het onbetrouwbare grondwaterpeil bij zware 

regenval. De begane grond is transparant gemaakt, zodat het gebouw lijkt te zweven, en er is een 

duidelijke fysieke connectie gemaakt tussen het museum en haar collectiegebouw, door de geplande 

aanleg van een verhard plein met bomen.  157

Het ontwerp van Koen van Velsen doet het meest denken aan een hermetisch afgesloten 

depot, en heeft met haar verticale lijnen zelfs iets van een gevangenis. Van binnenuit moeten de 

verticale uitsparingen in de gevel dan weer de openheid garanderen die bij het karakter van het 

gebouw past (afb. 3.4 en 3.5). 

 

3.1.5. NIO + MAD Architects + OKRA Landschapsarchitecten 

 

Het genomineerde ontwerp van NIO en MAD Architects is het enige dat, net als het winnende 

ontwerp van MVRDV, rechte lijnen en verwijzingen naar pakhuizen laat voor wat ze zijn en met een 

organische vorm en spiegelend oppervlak de toeschouwer wil verbazen. De bedoeling van de 

architecten was om geheimzinnigheid uit te stralen en bezoekers naar binnen te lokken met een 

gebouw dat niet meteen te vatten is, een gebouw dat je vanbinnen en vanbuiten uitgebreid moet 

bestuderen om het te begrijpen. Eveneens wordt de vergelijking gemaakt met een grot en een 

schatkamer. De architecten zeggen hierover het volgende: 

 

“Farao’s bouwden piramiden als private grafmonumenten vol kostbaarheden en persoonlijke 

bezittingen. Hier maken we een omgekeerde piramide: vol kostbaarheden maar zeer toegankelijk.”  158

 

Samen met OKRA landschapsarchitecten werd een plein ontworpen dat met grote 

trappenpartijen glooiend toewerkt naar de inkom van het Collectiegebouw (afb. 3.6). Daarmee wordt 

het gebouw organisch opgenomen in het Museumpark en is de omgeving ook een verblijfgebied, 

waar mensen kunnen genieten van de zon en het uitzicht op alle bijzondere architectuur die in de 

omgeving te vinden is. 

In het interieur is strikt de ratio van twintig procent publieke toegankelijkheid tegenover tachtig 

procent ontoegankelijk gebied aangehouden, maar wordt, zoals gevraagd, de illusie gewekt dat je 

alles kunt zien. Door enig uitzicht op de stad te vermijden, zouden bezoekers echter gedwongen 

157 “Collectiegebouw 2013,”  laatst geraadpleegd op 23 mei 2018, http://www.koenvanvelsen.com/nl/projects/56. 
158 “Vijf ontwerpen Collectiegebouw Boijmans gepresenteerd.” 
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worden hun aandacht volledig bij de collectie te houden. Volgens de architecten is die focus 

noodzakelijk om ieder voorwerp in haar bijzonderheid te kunnen waarderen.  159

 

3.1.6. MVRDV 

 

Uiteindelijk kwam MVRDV als winnaar uit de bus. MVRDV is het architectenbureau dat in 

1993 in Rotterdam werd opgericht door Winy Maas, Jacob van Rijs and Nathalie de Vries. Naast het 

kantoor in Rotterdam, hebben zij vandaag ook een vestiging in Shanghai. MVRDV is dan ook 

wereldwijd actief met het bouwen van moderne architectuur en het bedenken van stedenbouwkundige 

oplossingen. In Rotterdam staat het bureau voornamelijk bekend voor de bouw van de Markthal, die 

werd opgeleverd in 2014 en ongetwijfeld één van de meest toeristische trekpleisters van de stad is. 

Net als NIO en MAD Architects koos MVRDV voor een spiegelend volume, maar dan nog een 

stuk hardnekkiger, zodat de hele omgeving van het Museum wordt weerspiegeld en het gebouw als 

het ware opgaat in de omgeving. Daarnaast oefent het gebouw in de huidige selfie-cultuur 

waarschijnlijk een grote aantrekkingskracht uit op bezoekers die uit zijn op fotogenieke plaatjes. Het 

Depot Boijmans Van Beuningen draagt zodoende de potentie in zich een nieuwe icoon van 

Rotterdam te worden, na de Erasmusbrug, het Centraal Station en de Markthal.  

Volgens architect Winy Maas zorgde een rond suikerkopje op de ontwerptafel voor de grote 

aha-erlebnis. Bovendien zou een rond volume minder pertinent haar aanwezigheid opeisen en 

bovendien uitnodigender ogen dan een rechthoekig gebouw, omdat je letterlijk niet om de hoek kunt 

kijken en dus geen achterkant hebt.  160

De buitenkant van het gebouw wordt bekleed met grote, glazen panelen. Hierin zijn 

verschillende varianten. Ten eerste is er het daadwerkelijke spiegelglas, ten tweede zal op het stuk 

gevel dat grenst aan het Erasmus Medisch Centrum, om de privacy van patiënten te garanderen, een 

stickerlaag worden aangebracht die het glas minder spiegelend maakt en ten derde zijn er natuurlijk 

uitsparingen in de gevel waar de ramen – bij kantoren en andere werkruimtes – en inkomdeuren 

zitten (afb. 3.7).  161

Het Depot heeft, zoals gevraagd, geen kelderverdiepingen. De gevel sluit dan ook zodanig 

aan op de grond, dat het lijkt alsof het er als een soort UFO is geland. Het gebouw ‘staat’ op de 

bodem van het Museumpark. 

 

In een krantenartikel van december 2013 staat te lezen hoe Sjarel Ex droomde van een 

kabelbaan tussen het Depot en het museum, maar zo ver komt het niet.  Toch is er actief nagedacht 162

over een fysieke link tussen beide gebouwen om bijvoorbeeld het kunsttransport te vergemakkelijken. 

Ondergronds bleek door de gekende problemen geen optie, bovendien zit er al een parkeergarage 

159 “Vijf ontwerpen Collectiegebouw Boijmans gepresenteerd.” 
160 Thierry Somers, Depot Journaal (Rotterdam: Museum Boijmans Van Beuningen, 2018), 32. 
161 Somers, Depot Journaal, 17. 
162 Yvonne Keunen, “Kabelbaan in park voor schilderijen in nieuw depot,” AD Rotterdams Dagblad, 5 december 
2013, 45. 
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onder het Museumpark. Een kabelbaan zou te ingrijpend zijn geweest voor zowel het nieuw te 

bouwen Depot als voor het bestaande museumgebouw van van der Steur.  Wel wordt de hele 163

omgeving rond het Depot en museum heraangelegd als een groene, autoluwe zone (afb. 3.8 en 3.9). 

Het Depot bestaat uit een begane grond, zes verdiepingen en een dak met paviljoen. Terwijl 

de begane grond dienst doet als ontvangstgebied en voorts werkruimtes bevat zoals een 

quarantaineruimte, een inpakruimte en een truckdock, zijn de zes daaropvolgende verdiepingen 

ingericht als depots, afgewisseld met een documentatiecentrum, educatieve ruimte, filmzaal en 

expositieruimtes op de derde, vierde en vijfde verdieping. Het Depot zal vier restauratieateliers 

bevatten, veertien depots voor de collectie van het museum en zeven depots voor particuliere 

collecties, met een eigen toonzaal. Een gigantisch atrium maakt de verbinding tussen alle 

verdiepingen en geeft bezoekers de kans door het gebouw te dwalen en de collectie van dichtbij te 

leren kennen. Hoe het kijkdepot is opgevat wordt uitgebreid besproken in het volgende hoofdstuk.  

Op het dak van het Depot kom je in een veertig meter hoog park van meerstammige berken 

terecht waar je kunt picknicken met uitzicht op de skyline van de stad. Er is ook een dakpaviljoen met 

café en restaurant. De architecten hebben getracht een duurzaam gebouw te realiseren: er worden bij 

de bouw zoveel mogelijk gerecyclede materialen gebruikt en er is gekozen voor innovatieve 

materialen en technieken om het energiegebruik zo efficiënt mogelijk te maken. Overal in het Depot 

wordt LED-verlichting gebruikt en op het dak én op dat van het Museum worden zonnepanelen 

geplaatst om het gebouw van elektriciteit te voorzien. De buitenste schil van het gebouw wordt goed 

van isolatie voorzien en de klimaatbeheersing en regenopslag leveren bovendien water op om de 

daktuin te onderhouden en bijvoorbeeld de toiletten door te spoelen. Het Depot beschikt daarnaast 

over een warmte-koude opslag in de bodem.  164

Op vrijdag 17 maart 2017 werd de eerste paal van het Depot in de grond geslagen en ging de 

bouw officieel van start. Op het moment van indienen van deze Masterproef (eind mei 2018) is op de 

bouwplaats van het Depot de eerste ‘ring’ van het gebouw rond. Met een minutieus op maat 

gemaakte bekisting werden de wanden van de begane grond in beton gestort. Momenteel is men 

bezig de bekisting van de tweede ring bovenop de eerste te plaatsen (afb. 3.10). Stilaan gaat het 

gebouw dus de hoogte in en krijgen voorbijgangers een beeld van de schaal waarop er wordt 

gebouwd. Via een live webcam kunnen de werkzaamheden worden opgevolgd (afb. 3.11).  165

Als alles volgens planning verloopt, zal het gebouw begin 2021 de deuren openen voor het 

publiek. Nadat het gebouw is afgewerkt moet het namelijk nog lange tijd drogen en acclimatiseren, 

alvorens er kunstvoorwerpen in kunnen worden opgeslagen. Ook de verhuizing van de collectie van 

het Boijmans zal weken, zo niet maanden, in beslag nemen. 

  

163 Interview met Sandra Kisters. 
164

 Somers, Depot Journaal, 18-23. 
165 “Webcam,” laatst geraadpleegd op 22 mei 2018, https://www.bambouwtdepot.nl/actueel/webcam. 
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3.2. Depot Boijmans Van Beuningen: de werking van het kijkdepot 

 

3.2.1. Statisch versus dynamisch: de ordelijke wereld van het depot 

 

Aan het begin van deel twee zijn depot en museum los van elkaar gedefinieerd, en werd 

duidelijk dat het depot al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw steeds vaker op de voorgrond 

treedt, zowel in museumcontext als parallel daaraan, denk aan de tentoonstellingen zoals die van 

Hans Haacke en Richard Venlet enerzijds en het zichtbare prentenkabinet van het Boijmans of het 

kijkdepot in het Antwerpse MAS anderzijds. Daarmee wordt, zoals gezegd, in zekere zin 

teruggegrepen naar de negentiende eeuwse praktijk van het tentoonstellen van de volledige collectie.  

Tijdens zijn lezing op Art Rotterdam in februari 2018, kwam Sjarel Ex ook zelf met de 

opmerking dat het Depot eigenlijk een negentiende eeuws museum is. Het wordt die ene plek waar 

bezoekers niet steeds door de ogen van de curator mee hoeven te kijken , al is een bezoek wel aan 166

bepaalde restricties verbonden, en ook dat was in de negentiende eeuw al zo. Er werden fysieke 

barrières geplaatst waardoor bezoekers niet te dicht bij de kunstwerken konden komen en paraplu’s 

of wandelstokken waren absoluut uit den boze.   167

Waar het tentoonstellen van de negentiende eeuw nog voortkwam uit een zekere 

onprofessionaliteit, evolueerde de museumpraktijk in de afgelopen honderdvijftig jaar enorm, en is bij 

het Depot Boijmans Van Beuningen intussen het tegengestelde waar. Het Depot wordt een 

hoogtechnologische instelling waar kunst veilig is, zowel voor verlies of diefstal als voor materieel 

verval. Elk object krijgt zorgvuldig zijn plaats toegemeten in een depot met aangepast klimaat: het ene 

depot is voor olieverfschilderijen, een ander bijvoorbeeld voor keramiek. Voor transport worden 

objecten zorgvuldig verpakt in kisten die dezelfde klimaatwaarden kunnen vasthouden. Hiervoor wordt 

in een speciaal soort ‘museumschuim’ de vorm van het object uitgesneden, zodat het in de 

transportkist met geen millimeter kan verroeren. Elk in- en uitgaand object wordt bovendien zorgvuldig 

gedocumenteerd.  Een depot is te vergelijken met een bibliotheek waarin een boek verloren is 168

wanneer je het op de verkeerde plaats terugzet. Directeur Sjarel Ex omschrijft het belang van het 

nieuwe depot als volgt: 

 

Het depot van Boijmans is voor het eerst, denk ik, een zowel moedige als nodige stap om het 

collectiebeheer en de toegankelijkheid daarvan op een en hetzelfde niveau te krijgen, passief, om er 

dan verder aan te werken, actief.  169

 

Het museumdepot heeft tegelijk een statische en een dynamische werking. Er wordt niet, 

zoals in musea, zo nu en dan gewijzigd in de opstelling, en als er al wel een verhuizing plaatsvindt, 

166 “Lezing Sjarel Ex op Art Rotterdam.” 
167 Noordegraaf, Strategies of Display, 63. 
168 Ex en van Es, red., Programma van Eisen Collectiegebouw Boijmans Van Beuningen, 10. 
169 Sjarel Ex, e-mail aan de auteur, 10 mei 2018. 
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heeft die louter een praktische aanleiding. Het depot is een opslagplaats en een werkinstrument, en 

de vergelijking met een warenhuis is nooit veraf. Je neemt er als medewerker, student of 

wetenschapper niet alles tot je, maar kiest wat jij nodig hebt of belangrijk vindt. Eens het Depot 

Boijmans Van Beuningen omstreeks eind 2020 klaar is en de collectie er haar intrek heeft genomen, 

is het de bedoeling dat het gebouw de eeuwigheid kan trotseren en museale objecten hun vaste stek 

pas verlaten om tentoongesteld te worden, zij het in Museum Boijmans Van Beuningen of uitgeleend 

aan een ander museum in binnen- of buitenland, of te worden gerestaureerd. 

Als bezoeker kun je tientallen keren hetzelfde museum binnenlopen en toch telkens een 

andere wereld binnentreden. Dat kan die van het surrealisme zijn, die van de Toren van Babel of een 

ongemakkelijke wereld vol trieste clowns van Ugo Rondinone. Bij het Depot is dit niet zo: je zult 

steeds binnenwandelen in de wereld van het Depot, een wereld waarin je meer te weten komt over 

het verzamelen van een kunstcollectie en over de backstage werking van een museum. Het Boijmans 

wil aan haar bezoekers laten zien dat er veel meer schuilt achter een kunstopslagplaats en dat er net 

heel veel dynamiek in zo een gebouw schuilt. Daartoe wordt de werking van het Depot geëtaleerd en 

zullen er wisselende, curatoriële elementen in het Depot worden aangebracht. 

 

Musea kunnen vandaag niet bestaan zonder hun depots, uitzonderingen zoals de 

Rotterdamse Kunsthal die zelf geen collectie hebben, buiten beschouwing gelaten. Collecties zijn 

zodanig groot geworden dat ze onmogelijk in hun geheel tentoongesteld kunnen worden. Hoewel 

dankzij digitalisering heel wat kunstwerken en andere archief-items online kunnen worden 

teruggevonden en archieven vaak aan studenten en onderzoekers de mogelijkheid bieden om 

stukken op te vragen, blijft het jammer dat het merendeel van de museumcollectie niet ontdekt kan 

worden door het gemiddelde publiek.  

 Naar de selectie van dat publiek is Sjarel Ex benieuwd, want wat tot op heden in het museum 

wordt tentoongesteld, is altijd gebonden geweest aan de smaak van de tijd in het algemeen en die 

van de desbetreffende curatoren in het bijzonder, terwijl er voor bezoekers ook andere werken 

zouden kunnen zijn die zij om de een of andere reden belangrijk vinden. De directeur van het 

Boijmans wil bezoekers laten ‘winkelen’ in het warenhuis dat het Depot is. Door alle werken 

toegankelijk te maken, krijgt de collectie ‘lucht’ en krijgen ietwat vergeten kunstwerken opnieuw de 

kans om bezoekers verwonderen.  Sjarel Ex formuleert het als volgt: 170

 

“[...] in het zicht van elkaar veranderen kunstwerken en artefacten van betekenis. Als je dat 

kunt bewerkstelligen, wordt het weer levende materie, in die zin dat de geest, de intuïtie, de kennis en 

de liefde die er in zitten en die door de maker, opdrachtgever en bezitter zijn geïnvesteerd, weer naar 

buiten kunnen komen, zal blijken, en zich ook weer verplaatsen.” 

 

170 Sjarel Ex, e-mail. 
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Hij wil bezoekers bovendien liever geen routes opleggen, geen informatie voorkauwen, maar 

wel tonen hoe een museum als Boijmans Van Beuningen met haar immense collectie omgaat en 

bezoekers iets bijbrengt over de praktische zorg voor kunstobjecten. In het Depot Boijmans Van 

Beuningen kom je te weten wat de werking van een depot zo bijzonder maakt. 

 

3.2.2. Collectie versus selectie: een nieuwe thuis voor de collectie van het Boijmans 

 

Zo’n vijfentachtig jaar na de opening van het karakteristieke museumgebouw van Adrianus 

van der Steur, breidt het imperium van Museum Boijmans Van Beuningen dus opnieuw uit in het 

Museumpark. Er waren al de architecturale ingrepen van 1971, 1990 en 2003 op het bakstenen 

museumgebouw, maar het Depot van MVRDV is van een andere orde, zowel architecturaal als in 

haar werking. Het staat letterlijk en figuurlijk los van het museumgebouw, hoewel het er tegelijk 

natuurlijk onlosmakelijk mee is verbonden. Depot en museum zijn twee delen van een geheel, die 

individueel zullen opereren door een duidelijke scheidingslijn in de definitie van hun werking, maar 

tegelijk met elkaar zullen communiceren, daar ze elkaar aanvullen en de één feitelijk niet zonder de 

ander kan bestaan.  

In dat opzicht past het Depot in de evolutie van het museum zoals die in deel een van deze 

masterproef is besproken. Toen de collectie groeide, is die verhuisd van het Schielandshuis naar een 

speciaal daarvoor ontworpen museumgebouw. Toen de kabinetten uit het ontwerp van van der Steur 

te klein werden en de collectie nog meer bleef groeien, werd de Bodon-vleugel uitgevoerd, die 

ontzettend modern was en grote kunstwerken kon herbergen. Toen een verzameling kunstnijverheid 

werd toegevoegd aan de collectie werd het Henket-paviljoen gebouwd, dat eveneens voldeed aan 

moderne normen. Tegelijkertijd kreeg het museum een shop en een café, want ook die evolutie had 

zich intussen voltrokken. Toen er een ingang moest komen die blockbuster-proof was en het museum 

een ingreep nodig had die het zou ‘verkleinen’ om de indeling logischer maken, werd beroep gedaan 

op de expertise van Robbrecht & Daem. Al die architectonische evoluties hadden hun specifieke 

aanleiding en plaats in een historische evolutie.  

Op dezelfde manier is het Depot vandaag het resultaat van een evolutie. Het Museum 

Boijmans Van Beuningen kampte al jarenlang met wateroverlast in haar depots, terwijl parallel 

daaraan de belangstelling voor depots en hun zichtbaarheid in het culturele veld gestaag groeide. 

Bovendien is Rotterdam een architectuurstad waar wel vaker experimenten zijn doorgevoerd die tot 

opzienbarende architectuur hebben geleid. Sjarel Ex maakte de som van meerdere delen en hield 

daarnaast het belang van particulieren in het achterhoofd. Zo kwam hij tot het idee voor een publiek 

toegankelijk depot waar ook plaats is voor particuliere collecties. Dit alles gevat in een schil van tot de 

verbeelding sprekende spektakelarchitectuur die bezoekers aantrekt, terwijl ze de collectie weer van 

een veilige toekomst verzekert. 

Volgens Ex wordt met het Depot een talent toegevoegd aan het Museum Boijmans Van 

Beuningen, en bij uitbreiding aan het Museumpark in Rotterdam. Een werking die tot op heden altijd 
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aan het oog van het publiek onttrokken is gebleven, komt op de voorgrond en daarmee kan een 

zekere bewustwording worden teweeggebracht die te maken heeft met zorg voor het onroerend 

erfgoed in Nederland. Mensen hebben namelijk geen idee wat het betekent voor een museum om 

duizenden kunstvoorwerpen in haar bezit te hebben en hoeveel tijd en zorg daarmee gepaard gaat.  171

 

Het Depot wordt de verpersoonlijking van de collectie Boijmans Van Beuningen, die nu 

onzichtbaar verspreid zit over zes locaties, terwijl het museum blijft doen wat het al jaren doet: het 

organiseert (collectie)tentoonstellingen en zorgt dus voor de invulling van een zorgvuldige selectie en 

presentatie aan het publiek. In haar werking krijgt het Depot een eigen identiteit, met logischerwijze 

een aparte ingang, eigen inkomkaartjes en een uitgebreid aanbod aan exposities, rondleidingen en 

andere activiteiten die allen louter en alleen zullen draaien om het verzamelen, bewaren, conserveren 

en restaureren van de collectie. Daarnaast komt er ook ruimte voor de collecties van particulieren en 

bedrijven, en heeft iedereen gratis toegang tot het dakpark dat bovenop het Depot wordt ingericht met 

een zeventigtal bomen, een paviljoen met restaurant en een uitzicht op de skyline van de stad. Op die 

manier zet het Boijmans het belang van particulieren in de verf, net als het feit dat het Depot voor alle 

Rotterdammers is, en voor al wie de stad bezoekt. 

Sjarel Ex beschrijft het Depot als een grote schatkist voor Rotterdam, daar de collectie 

grotendeels eigendom is van de stad en de collectie dus toebehoort aan al haar inwoners. Het PvE 

omschreef de wens dat het collectiegebouw bij haar bezoekers verwondering zal oproepen en ging 

zelfs zo ver om dit te vergelijken met een bezoek aan Willy Wonka’s chocoladefabriek. In 1996 al 

beschreef Hans Haacke zijn bezoek aan de depots van het Boijmans als een bijzondere ervaring. Hij 

zag het depot als een Wunderkammer waar dan wel een betekenis genererende context bij de 

kunstwerken ontbreekt, maar wel heel wat te ontdekken valt.  

 

De kans om te ontdekken en door de collectie te snuisteren wil het Boijmans nu aan al haar 

bezoekers bieden, en niet langer enkel aan depotmedewerkers en curatoren. In het Depot komen er 

zelfs nauwelijks curatoren aan te pas. In een interview met Volume van 2015 beweerde directeur 

Sjarel Ex zelfs nog halsstarrig dat er geen tentoonstellingsruimtes te vinden zouden zijn in het Depot. 

Toch zijn een aantal ruimtes open gelaten voor exposities, drie om precies te zijn, waarvan de 

grootste toebehoort aan Stichting De Verre Bergen, de grote geldschieter voor het project. De 

invulling van deze ruimtes zal echter in niets lijken op die van de zalen van het museumgebouw. In 

het Depot geen verhaal over het werk en leven van Fra Bartolommeo, maar meekijken met 

restauratieprojecten, begrijpen waarom bepaalde werken recentelijk aan de collectie werden 

toegevoegd of de gedachtegang van verzamelaars leren volgen. Zoals gezegd zullen de ruimtes ook 

gebruikt worden om opstellingen te testen en later in dit hoofdstuk komen nog andere mogelijke 

invullingen aan bod. 

171 Sjarel Ex, e-mail. 
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Toch zullen Ex en zijn teams de eerste maanden na de opening van het Depot water bij de 

wijn moeten doen en de strikte scheiding in programmatie tussen depot en museum voor even flexibel 

moeten laten. Wat tijdens het bedenken en voorbereiden van het programma van het Depot namelijk 

nog niet was geweten, is dat het museum in 2019 noodgedwongen haar deuren voor langere tijd zal 

moeten sluiten voor een grondige restauratie. Op dit moment zijn de onveilige depots onder het 

Bodon-gebouw dan wel leeggemaakt, maar intussen zijn ook de museumzalen in zowel de 

Bodon-vleugel, het van der Steur-gebouw als het Henket-paviljoen niet langer behoed voor water en 

zelfs vuur. De technische installaties en elektriciteit van het museum zijn zodanig verouderd dat 

continue brandgevaar heerst, zo vertelde Sjarel Ex tijdens Rotterdam Late Night, een talkshow bij 

cultureel podium WORM in Rotterdam. De beveiliging is danig opgedreven zodat elke mogelijke 

aanleiding tot brand binnen een aantal seconden is gedetecteerd. Op die manier kan het museum in 

2018 door met programmeren, om vervolgens de deuren voor nog onbepaalde tijd te sluiten en het 

gebouw de opknapbeurt te geven die het na meer dan acht decennia dringend nodig heeft. 

Natuurlijk wil het Boijmans gedurende die tijd graag zichtbaar blijven in de stad en ook het 

stadsbestuur heeft deze wens geopperd. Het Depot opent ten vroegste haar deuren aan het einde 

van 2020, dus moeten er tijdelijk andere oplossingen bedacht worden om de collectie naar het publiek 

te brengen. Ook daarover kwam Sjarel Ex vertellen bij Rotterdam Late Night. Onder de noemer 

‘Boijmans bij de buren’ wil het museum tentoonstellingen organiseren bij en kunstwerken uitlenen aan 

andere culturele instellingen in de stad. Daarnaast zou in Rotterdam-Zuid een dependance van het 

museum worden ingericht in een niet nader genoemd gebouw, met de mogelijkheid dat deze 

dependance ook blijft bestaan wanneer het eigenlijke museum opnieuw haar deuren opent. 

Dat het Depot Boijmans Van Beuningen circa twee jaar na de sluiting van het museum haar 

deuren opent en de collectie in volle glorie onder de aandacht zal brengen, is natuurlijk meer dan ooit 

welgekomen. Meteen kwam het idee naar voren om, tegen de oorspronkelijke voornemens in, de 

expositieruimtes te benutten om tijdelijke collectietentoonstellingen te gaan organiseren. Op dit 

moment zijn er nog geen concrete plannen, maar een idee dat door de gemeente naar voor werd 

geschoven, is om in de grote tentoonstellingsruimte op de vijfde verdieping een 

overzichtstentoonstelling te houden met de hoogtepunten uit de collectie, vertelt Sandra Kisters, 

hoofd collectie bij Museum Boijmans Van Beuningen.  Het druist in tegen de afwegingen die zijn 172

gemaakt om van het Depot resoluut geen museum te maken, maar nood breekt wet, dus de kans is 

groot dat het Depot bij haar opening nog een dubbele functie zal vervullen, om nadien, wanneer het 

museum de deuren weer heeft geopend, resoluut haar eigen verhaal te vertellen: die van de collectie 

Boijmans Van Beuningen. 

  

172 Interview met Sandra Kisters. 
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3.2.3. Overzicht versus inzicht: publiekswerking in het Depot 

 

Het Depot Boijmans Van Beuningen is in de eerste plaats een werkgebouw, maar wil 

daarnaast ook een verhaal vertellen aan een groot publiek. In het Depot Boijmans Van Beuningen 

worden deze twee functies naadloos met elkaar verweven. Enerzijds wordt de collectie, die nu over 

zes depots verdeeld zit, overzichtelijk samengebracht in een gebouw dat speciaal voor haar is 

opgericht. Daartoe zijn verschillende depotruimtes ontworpen, die zo efficiënt mogelijk worden 

ingericht met kasten en rekken waaraan en waarin kunstwerken zullen worden opgeslagen. Elke 

ruimte beschikt over zijn eigen lucht-, licht- en temperatuurregeling. Daarnaast zijn in het Depot 

restauratieruimtes voorzien, een quarantaineruimte, een beveiligde sluis waarlangs objecten 

binnenkomen en naar buiten gaan en een uitgebreid beveiligingssysteem. Het geheel wordt een 

werkbaar instrument voor de conservatoren en onderzoekers die dagelijks met de collectie werken. Zij 

hoeven niet langer het hele land door te reizen om bij bepaalde werken te komen. 

Aan de andere kant wordt het depot een publiek toegankelijke, culturele instelling waar 

bezoekers inzichten verwerven rond het verzamelen, conserveren en restaureren van een 

kunstcollectie. Waar in het plan van eisen nog stond dat twintig procent van het gebouw publiek 

toegankelijk moest worden – en dit voor de bezoekers moest aanvoelen als veertig procent – ziet het 

er nu naar uit dat maar liefst negentig procent van het Depot te bezichtigen zal zijn , zij het natuurlijk 173

niet tijdens één bezoek en ook niet volledig vrij toegankelijk. Er is een belangrijke taak weggelegd 

voor team educatie van Museum Boijmans Van Beuningen, dat in nauwe samenwerking met het team 

van Sandra Kisters volop bezig is publieksprogramma’s te ontwikkelen om het verhaal van de 

collectie van het Boijmans op passende wijze over te brengen op bezoekers, zonder daarbij uit het 

oog te verliezen dat het Depot een op en top beveiligd gebouw is, waarin mensen werken met de 

collectie. Daartoe worden verschillende strategieën ingezet, zoals die in deel twee zijn besproken bij 

de casussen van andere kijkdepots. 

 

3.2.3.1. Architectuur als betekenisgever 

 

Indien het depot een ‘kubus in de polder’ was geworden, zoals Sandra Kisters het praktisch 

omschrijft, was dat de werking dan wel ten goede gekomen, maar zou het zich een stuk minder 

geleend hebben tot een publieke werking.  In het PvE werd gevraagd om een spannend gebouw dat 174

de nieuwsgierigheid van bezoekers zou wekken. Iedere ontdekkingstocht in het Depot begint namelijk 

bij de stap die mensen moeten zetten om er naar binnen te wandelen. Daarvoor wordt op dit moment 

alvast heel wat marketing en communicatie ingezet, maar het ontwerp van MVRDV helpt een aardig 

handje. Als een UFO die is geland in het Museumpark moet het toeschouwers aantrekken, die de 

173 Enkel de meldkamer is en blijft verboden terrein voor bezoekers. 
174 Interview met Sandra Kisters. 
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bijzondere, spiegelende ‘pot’ graag vanbinnen willen zien. Op die manier voegt de architectuur een 

laag toe. Het is de buitenste schil van het Depot, het visitekaartje richting de stad en ver daarbuiten. 

Met haar gespiegelde oppervlak uit het Depot zich als een vrij gesloten volume, wat verwijst 

naar het normaliter hermetisch afgesloten karakter van museumdepots. Het is een mysterieuze kluis, 

de pot met goud van de stad Rotterdam, waar beveiliging boven alles gaat. Sjarel Ex noemt het Depot 

een geschenk aan de stad. Daarom zien we die stad ook weerspiegeld in de gevel. Het Depot bezit 

en geeft. Het neemt plaats in, maar wil er ook wat voor teruggeven. De spiegels zullen de omgeving 

licht vergroten en zullen ongetwijfeld worden gebruikt om de meest indrukwekkende foto’s te maken. 

Op die manier is het Depot geen verheven kunsttempel, maar een particulier bezit, een levend 

organisme.  

Dat is dan ook de reden waarom het Depot volgens Ex een plaats moest krijgen in het 

Rotterdamse Museumpark, tussen instellingen als Het Nieuwe Instituut en de Kunsthal. Had het 

Boijmans ervoor gekozen een hermetische afgesloten depot te bouwen, waartoe enkel medewerkers 

toegang konden krijgen, dan hoefde het niet zo prominent aanwezig te zijn in de stad. Het had 

gekund, aldus Ex, een soort Fort Knox bouwen buiten de stad.  Zo een oplossing was bovendien 175

stukken goedkoper geweest, maar natuurlijk niet half zo interessant voor het brede publiek. Het Depot 

wordt zonder twijfel de meest in het oog springende instelling in de culturele cluster van het 

Museumpark en moet zowel door haar bijzondere functie als door haar opvallende architectuur heel 

wat bezoekers aantrekken. 

Over de huidige plaats en vorm van het Depot zijn de meningen verdeeld. In haar artikel ‘De 

kolonisatie van de leegte’ uit 2013 bevraagt Lara Schrijver de Rotterdamse drang om de stad 

helemaal vol te willen bouwen. Het Museumpark is een groene long die een leegte bezit die de stad 

ademruimte geeft. Schrijver vraagt zich af of het wenselijk is dat we daar een groot volume zoals het 

Depot neerzetten. Op het moment van Lara Schrijvers kritiek waren de vijf finale schetsontwerpen 

bekend, en ze klaagde bijvoorbeeld de massiviteit van het ontwerp van Harry Gugger Studio i.s.m. 

met Barcode Architecten aan.   176

Inderdaad, er is een stuk park opgeofferd om het Depot te kunnen bouwen, maar ook de 

appelbomen met witgekalkte stammen hadden zowel voor- als tegenstanders. Met bomen aangeplant 

in een strak, geometrisch raster en een grindbak van witte schelpen als ondergrond, leek het stukje 

Museumpark in niets op een klassiek, groen park. Als de plek waar nu de bouwplaats van het Depot 

opdoemt al iets was, was het eerder een leegte, zoals Lara Schrijver het beschrijft, en soms moet 

men leegte behouden om de bebouwing eromheen te kunnen waarderen.  177

Het ontwerp van Winy Maas en MVRDV heeft als doel tegemoet te komen aan de heersende 

teleurstelling vanwege het verdwijnen van een stukje groene leegte door de volledige gevel van het 

gebouw spiegelend te maken, zodat bezoekers het park, de omliggende architectuur en dus de stad 

175 Lilet Breddels en Arjen Oosterman, “Depot on show,” Volume 44 (2015). 
176 Lara Schrijver, “Collectiegebouw Boijmans van Beuningen  de kolonisatie van de leegte,” laatst geraadpleegd 
op 21 mei 2018, 
https://www.archined.nl/2013/11/collectiegebouw-boijmans-van-beuningen--de-kolonisatie-van-de-leegte. 
177 “Collectiegebouw Boijmans van Beuningen  de kolonisatie van de leegte.” 

88 



 

in het gebouw weerspiegeld zien. Daarnaast kreeg het Depot een zo klein mogelijke voetafdruk: 

onderin heeft het een doorsnede van veertig meter en bovenaan een van zestig meter. Op het grote 

dak wordt een gratis toegankelijk dakpark aangelegd. Door een rond volume te bouwen, wordt 

bovendien geen achterkant gecreëerd, en is het Depot vanaf de Noord-Zuid-as van Het Nieuwe 

Instituut tot de Kunsthal van beide kanten evenwaardig te benaderen.  

Ondanks deze goedbedoelde motieven, zal het bijna veertig meter hoge Depot echter niet te 

ontzien zijn, en zullen bovenstaande motieven aan tegenstanders geen soelaas bieden. Het PvE 

vroeg om een ‘spannend gebouw’ en een ‘architectonisch statement’. Die wensen heeft men zich bij 

MVRDV goed ingeprent. 

Op logistiek vlak heeft de bouwplaats van het Depot echter zo zijn voordelen. Het wordt voor 

het team van Sandra Kisters een stuk makkelijker om met de collectie te werken, wanneer die zich 

onder één dak bevindt, en er bovendien moderne voorzieningen zijn voor onderzoek, restauratie en 

documentatie. De opslag van de collectie beperken van zes locaties tot één enkele plek, doet de 

efficiëntie van de werking veel ten goede. Een gedachtegang die ook Xaveer De Geyter indertijd, met 

zijn ontwerp voor het MAS, heeft gevolgd, terwijl de Antwerpse collecties na de bouw van het nieuwe 

museum van Neutelings Riedijk Architecten nog steeds op verschillende locaties worden bewaard.  

Dat het Depot zich in Rotterdam vlak naast het museum bevindt, bespaart de medewerkers 

van het Boijmans heel wat kilometers. Denk ook aan curatoren, die in het nieuwe Depot alle werken 

binnen handbereik zullen hebben die zij in een tentoonstelling kunnen verwerken. Bovendien krijgen 

zij er in het Depot ook ruimte bij om museumopstellingen te testen, want ook dat is de bedoeling van 

de ruimtes die in het Depot worden vrijgehouden als expositieruimtes. 

 

Daar het Depot Boijmans Van Beuningen niet wordt gehuisvest in een anoniem, hermetisch 

afgesloten gebouw, maar net heel prominent in de stad aanwezig zal zijn, is het niet verwonderlijk dat 

de architectuur ook zijn stempel drukt op de werking van het collectiegebouw. Het Boijmans heeft zijn 

wensen en eisen uitgesproken in het Programma van Eisen, maar ook de architecten van MVRDV 

hebben zo hun eisen en wensen gesteld aan het ontwerp. 

Met de gebogen wanden, bijvoorbeeld, blijkt het plaatsen van rekken en kasten een heuse 

uitdaging, wat met rechte wanden en hoeken een stuk handiger was geweest. Met Bruynzeel Storage 

Systems, dat ook het kijkdepot in het Antwerpse MAS en de depots voor het Koninklijk Museum voor 

Schone Kunsten in Antwerpen (KMSKA) heeft ingericht, wordt nauw samengewerkt om alle depots zo 

efficiënt mogelijk in te richten. Meer over hun expertise vind je op hun website.  Op dit moment is 178

men druk bezig alle objecten te tellen en de puzzel van de inrichting van de depots te maken. 

  

178 “Een onvervangbare collectie direct toegankelijk maken,” laatst geraadpleegd op 23 mei 2018, 
https://bruynzeel-storage.nl/museum/. 
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3.2.3.2. De begane grond 

 

Wie het Depot Boijmans Van Beuningen wil bezoeken, heeft op de begane grond vier keuzes 

die het verloop van zijn bezoek bepalen. Iedere bezoeker krijgt dezelfde mogelijkheden en er zijn 

geen exclusieve voordelen voor studenten en mensen die aan wetenschappelijk onderzoek doen. 

Afhankelijk van het prijskaartje van je ticket, krijg je wel of geen exclusieve voordelen (afb. 3.12). 

Mogelijks komen er ook combinatiekaartjes waarmee je zowel museum als depot kunt bezoeken en 

zal ook de Museumjaarkaart toegang verschaffen tot het Depot Boijmans Van Beuningen.  179

 

1. De bezoeker koopt een kaartje waarmee hij op eigen houtje de collectie van het Boijmans en 

de werking van het depot kan ontdekken, zonder daarbij de afgesloten depotruimtes werkelijk 

te betreden. Dit houdt in dat hij bij verschillende depots naar binnen kan kijken, de 

expositieruimtes kan bezoeken en het dakterras op kan. 

 

2. Hij koop een kaartje waarmee hij hetzelfde deel van het Depot op eigen initiatief kan gaan 

ontdekken, maar daarnaast ook mag aansluiten bij een rondleiding door de afgesloten 

depotruimtes, waarbij een gids meer uitleg geeft over de inhoud van de depots, klimaateisen, 

art handling enzovoort.  

 

3. De bezoeker heeft, veelal in groep, vooraf een gespecialiseerde rondleiding aangevraagd en 

hiervoor een hogere prijs betaald. De rondleiding is voorbereid door medewerkers van het 

Depot en wordt speciaal voor deze groep georganiseerd. 

 

4. De bezoeker koopt geen kaartje, maar neemt gratis de snellift naar het dakterras, waar hij 

van het uitzicht over Rotterdam kan genieten en een drankje en/of hapje kan nuttigen in het 

dakpaviljoen. 

 

Bezoekers laten op de begane grond verplicht hun jassen en tassen achter in de vestiaire. 

Daarna gaan ze via lift of trappen omhoog in het gebouw. Verder is de begane grond namelijk volledig 

voorbehouden voor de praktische werking van het Depot Boijmans Van Beuningen. Hier komt het tot 

een spanning tussen een praktisch ingericht museumdepot en een prestigieus stukje 

spektakelarchitectuur, aldus Sandra Kisters. 

Om de werking van het depot te vergemakkelijken, was de begane grond liefst een stuk 

groter geweest, terwijl MVRDV architecten er net voor heeft gekozen om de voetafdruk van het 

gebouw zo klein mogelijk te maken, bij wijze van toegift aan het stukje park dat verdwijnt. Terwijl in 

het PvE de voorwaarde werd gesteld dat het Collectiegebouw twee truckdocks zou hebben voor een 

vlot transport van kunstwerken, was er in het ontwerp van Winy Maas slechts plaats voor één 
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truckdock. Daarnaast bevinden zich op de begane grond een overslagplaats, een 

acclimatiseringsruimte, een quarantaineruimte, een inpakruimte en de meldingskamer. Ook is de 

begane grond de plek waar logischerwijze al het fysieke verkeer plaatsvindt, en zou je er eigenlijk ook 

nog een opslagplaats willen hebben voor kisten en ander verpakkingsmateriaal. Dat alles neemt heel 

veel ruimte in beslag, en net die ruimte is door de architecten zo beperkt mogelijk gehouden.  

Toen duidelijk werd dat het Museum voor een aantal jaren de deuren zal sluiten, werd vanuit 

de publiekswerking-kant nog meer gevraagd om een grote entree in het Depot, omdat die in de eerste 

jaren van haar bestaan nagenoeg het volledige museum zal moeten representeren in het 

Museumpark en dus veel volk zal trekken. Dit bleek echter niet mogelijk. In het Depot moet kunnen 

worden gewerkt, dat is haar primaire functie, en daar is nu eenmaal plaats voor nodig. Alle nodige 

opofferingen zijn daarvoor gemaakt en kennen ook hun grenzen.  180

 

3.2.3.3. Het Atrium 

 

Terwijl het opvallende, spiegelende gebouw van MVRDV dé blikvanger wordt van het 

Museumpark en de nieuwsgierigheid van bezoeker moet prikkelen om het gebouw ook vanbinnen te 

bezoeken, is het de bedoeling dat het atrium voor de wow-factor zal zorgen binnenin. Het atrium is 

een open ruimte die reikt van de eerste verdieping tot het dak van het gebouw, dat net geen veertig 

meter hoog is, is achtentwintig meter breed en zes meter diep, en bevat vier verschillende liften: een 

expreslift, een publiekslift, een kunstlift en een personeelslift. Voor de invulling van het Atrium werd 

een apart Programma van Eisen uitgeschreven. Het atrium is ontwikkeld door architectenbureau 

MVRDV in samenwerking met grafisch ontwerper Joost Grootens, materiaal- en technisch adviseur 

Rolf van Gils en kunstenares en designer Marieke van Diemen (afb. 3.12 en 3.13). 

Met een toegangskaartje klim je als bezoeker op de zigzag-trappen, of met de publiekslift die 

op elke verdieping stopt, steeds hoger in het gebouw en kun je onderweg genieten van het kijkdepot, 

in de meest letterlijke zin van het woord: via ramen kijk je in de verschillende opslagruimtes naar 

binnen. Depots zijn echter donker wanneer er niemand binnen is, aangezien kunstwerken vaak 

gevoelig zijn aan licht.  Om de ervaring boeiend te maken zijn reeds verschillende strategieën 181

bedacht en het publieksprogramma is nog volop in ontwikkeling, maar een aantal dingen staan al 

vast. Dat er een bijzonder lichtontwerp komt, bijvoorbeeld, om de aanblik van de depots alsnog 

interessant te maken. Het lichtontwerp wordt momenteel door Beersnielsen ontwikkeld. Op de 

website van de lichtontwerpers staat over het ontwerpproces het volgende te lezen:  

 

To keep everything light and airy and to have good, safe light for the artworks, is a nice creative and 

technical puzzle.  182

180 Interview met Sandra Kisters. 
181 Interview met Sandra Kisters. 
182 “Collectiegebouw Boijmans Beuningen,’ laatst geraadpleegd op 23 mei 2018, 
https://www.beersnielsen.nl/collectiegebouw-boijmans-beuningen/. 
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Naast het lichtontwerp van Beersnielsen is het de bedoeling dat de inkijkjes in de depots 

zullen worden geflankeerd door elementen die meer duiding geven bij wat er te zien is. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan de informatieborden en kleine tentoonstellingsvitrines in het kijkdepot van het MAS. 

Bij een keramiekdepot kan dan worden uitgelegd wat de klimaateigenschappen zijn van de ruimte 

waarin keramiek wordt bewaard en kunnen een aantal aspecten van de collectie keramiek worden 

uitgelicht. Het is ook mogelijk dat er een kleine selectie wordt gemaakt van een aantal interessante 

items uit het desbetreffende depot, waarbij tekst en uitleg wordt gegeven. Ook videobeelden zijn hier, 

net als in het MAS een optie. Op die manier zal er toch een zekere selectie worden gemaakt in de 

veelheid van de collectie. Deze selectie dient dan voornamelijk om de werking van de verschillende 

depots uit te leggen en de variatie binnen de collectie tot uiting te brengen. 

 

In het eerste Depot Journaal, een tijdschrift dat tot de oplevering van het Depot zes keer zal 

worden uitgegeven door Museum Boijmans Van Beuningen, vertelt Marieke van Diemen over haar 

ontwerp voor het atrium, waarin het de bedoeling was om de veelheid van de collectie van het 

Boijmans over te brengen op het publiek, zonder daarbij in de val te trappen teveel een 

tentoonstellingsruimte te willen maken, want tentoonstellingen zijn het terrein van het museum. Toch 

is het atrium de enige plaats waar curatoren aan de slag gaan in het Depot. In het gigantische atrium 

zullen verspreid dertien glazen vitrines komen te hangen, met samen een inhoud van vierhonderd 

kubieke meter.  In deze vitrines zullen presentaties worden gehouden van objecten uit de collectie, 183

die vooral – en opnieuw – de veelheid en verscheidenheid van de collectie zullen aantonen. Denk 

hierbij aan een presentatie van alle stoelen uit de collectie, of een ludieke combinatie van alle gele 

items die in het depot te vinden zijn, van design en meubels tot schilderijen, sculpturen en installaties 

waarin de gele kleur overheerst.  Aangezien de vitrines volledig van glas zijn, kan de bezoeker ze 184

van alle kanten bekijken, wanneer hij er via het trappenhuis omheen cirkelt (afb. 3.15). 

Op die manier zijn de trappen in het atrium een belevenis an sich. Door de grote open ruimte, 

het licht dat van bovenaf binnenvalt en de glazen wanden langs de trappen zal het atrium een fijne, 

met daglicht overgoten ruimte worden, waar je overzicht hebt over het hele gebouw. Kom je 

uiteindelijk boven, dan kun je de daktuin op en van het uitzicht over de stad genieten. Wie geen 

behoefte voelt om de collectie te verkennen, kan met de snellift naar het dakterras, dat steeds gratis 

toegankelijk is. Hij vangt dan wel een glimp op van het atrium. 

 

3.2.3.4. Expositieruimtes 

 

De wandeling door het trappenhuis kan op gezette tijden worden onderbroken door een 

bezoek aan het documentatiecentrum op de tweede en de voorziene galeries op de derde, vierde en 

vijfde verdieping. Zoals reeds aangehaald, komen in de expositieruimtes geen klassieke 

183 Somers, Depot Journaal, 27-28. 
184 Interview met Sandra Kisters. 
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tentoonstellingen, maar worden er eerder projecten uitgelicht die met de werking achter de schermen 

van het museum te maken hebben. Denk maar aan het voorbereiden van tentoonstellingen, het 

klaarmaken van kunstwerken voor transport en restauratieprojecten. 

Een groot werk in het bezit van het Boijmans is bijvoorbeeld Celula Nave. It happens in the 

body of time, where truth dances van Ernesto Neto. Het is een bijzondere polyester sculptuur die de 

bezoeker kan beleven, aanraken en betreden. Wanneer zo een werk eenmaal is tentoongesteld 

geweest, is het in feite volledig vernield. In de grote expositieruimte van Stichting De Verre Bergen 

zou kunnen worden getoond hoe daarmee wordt omgegaan.  185

De expositieruimtes op de derde, vierde en vijfde etage zullen vermoedelijk twee maal per 

jaar van opstelling veranderen. De inrichting van de vitrines in het atrium blijft veel langer constant: 

deze opstelling wordt eens in de twee jaar aangepast. 

 

3.2.3.5. Rondleidingen met gids 

 

Met het tweede type toegangskaartje ga je, naast je individuele verkenning in het atrium en 

de expositieruimtes, in groep met een gids mee om het depot te ontdekken (afb. 3.16). De 

rondleidingen worden op dit moment nog uitgedacht, en eens het gebouw er staat, zal ook nog 

zorgvuldig moeten worden getest wat wel en niet mogelijk is. Momenteel is het idee dat maximum 

dertien mensen met een gids mee zullen gaan, steeds vergezeld van een bewaker. Zo’n groep mag 

maximaal elf minuten in elke opslagruimte te verblijven, want nadien heeft het depot weer een uur de 

tijd nodig om volledig te acclimatiseren. Indien het museum aan de lopende band rondleidingen wil 

organiseren, zullen er een aantal verschillende rondleidingen moeten worden ontwikkeld, die dan om 

elkaar heen kunnen worden gepland, zodat de acclimatisering van de depots nooit in het gedrang 

komt. 

Wat gaat de gids in het Depot Boijmans Van Beuningen aan de bezoekers vertellen? Zoals 

gezegd zal een rondleiding in het Depot niet lijken op de rondleidingen die je in het museum kunt 

volgen. Kwesties die aan bod kunnen komen zijn de verschillende verzamelingen die het Boijmans 

bezit, ook die van particulieren, en hoe ze in de collectie zijn terechtgekomen. Daarnaast vertelt de 

gids waarom objecten op een bepaalde manier worden bewaard en geordend, hoe en waarom ze op 

die manier worden gehanteerd, hoe er met de werken wordt omgegaan. Natuurlijk kan een gids ook 

ingaan op specifieke werken en hun achtergrond. Hij kan bijvoorbeeld een werk van Kandinsky tonen 

en uitleggen waarop dat specifieke werk in het depot hangt en niet op zaal. Daarbij kan een anekdote 

horen over de kunstenaar en zijn werkwijze. Zo krijg je verhalen over de manier waarop er 

geselecteerd wordt, over de wisselwerking tussen depot en museum en over hoe het depot een 

werkinstrument is voor museummedewerkers. Ondanks hun individuele werking blijven de twee 

onderdelen van het Boijmans onvermijdelijk als één geheel functioneren.  186

185 Interview met Sandra Kisters. 
186

 Interview met Sandra Kisters. 
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Naast de standaard instaptours wil men in het Depot op aanvraag gespecialiseerde tours 

organiseren voor groepen die bijzondere voorkeuren hebben om bepaalde onderdelen van de 

collectie te zien. Zulke tours zullen ruim op voorhand moeten worden aangevraagd en krijgen 

natuurlijk een aangepast prijskaartje. Medewerkers van het Depot zullen in dat geval alle werken uit 

de selectie bij elkaar plaatsen in een speciaal daarvoor bestemde ruimte. Behalve de hogere prijs, zal 

geen strategie van exclusiviteit aan de gespecialiseerde tours gebonden zijn, zoals dat bijvoorbeeld 

bij het Schaulager wél het geval is. Een zelfde werkwijze is te zien in het Victoria and Albert Museum 

te Londen, waar in het Clothworkers' Centre iedereen, van wetenschappers tot breiclubjes, stoffen 

kan opvragen uit de collectie om deze zorgvuldig te bekijken. Het is een ambitieuze doelstelling, die 

om heel wat organisatie en manuren zal vragen, maar die Sandra Kisters graag verwezenlijkt wil zien.

 187

 

3.2.3.6. Interactieve tools 

 

In een modern museumgebouw horen moderne toepassingen. Het Boijmans gaat haar hele 

filmcollectie digitaliseren en beschikbaar stellen voor het publiek. Ook dat hoort bij een publiek 

toegankelijke collectie. Op de tweede etage van het nieuwe depotgebouw komen twee filmcabines 

waar bezoekers het beeldmateriaal van hun keuze kunnen selecteren en bekijken in het 

documentatiecentrum. Een mooi voornemen, maar in een wereld van on-demand televisie, YouTube 

en Netflix toch enigszins mager. Bovendien kunnen in dat geval telkens slechts twee films tegelijk 

bekeken worden, terwijl het Depot honderden bezoekers per dag verwacht. Een online kanaal waar 

films en documentaires van thuis uit kunnen worden opgevraagd, zou de filmcollectie van het 

museum pas echt openstellen aan een groot publiek. 

Er zijn ideeën voor interactieve tools, maar ook die staan nog in hun kinderschoenen. Team 

educatie wil een toepassing ontwikkelen waarmee je virtueel kunst kunt verzamelen via je 

smartphone. Tijdens je bezoek aan het Depot selecteer je dan de werken die jij interessant vindt en 

voegt ze samen tot je een eigen mini-tentoonstelling hebt, die je aan het einde van je bezoek digitaal 

kunt bekijken en delen met familie en vrienden, bijvoorbeeld via sociale media. Concreet heeft dit idee 

nog geen vorm, aldus Kisters. De vraag is hoe mensen in de immense veelheid van het Depot 

Boijmans Van Beuningen op net die werken zullen stuiten die zij interessant vinden.  

Bovendien zullen, zoals gezegd, verschillende routes door het gebouw om elkaar heen 

ingepland worden. Het toeval bepaalt dus in welke tour een bezoeker terechtkomt. De wens van 

Sjarel Ex dat er geen uitgestippelde routes zouden zijn en mensen zelf op ontdekking kunnen gaan, 

houdt dus helaas niet stand, want is niet praktisch haalbaar. Het Depot binnenlopen met de wens om 

één bepaald werk te zien te krijgen, lijkt dus ijdele hoop.  

Het zou in dat opzicht juist handiger kunnen zijn om mensen net vóóraf hun eigen 

tentoonstelling te laten samenstellen, zodat ze zich op basis daarvan gericht kunnen inschrijven in de 
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tour die langs de depots gaat die voor hen het meest interessant zijn. Een toepassing waarbij mensen 

op het moment zelf werken kunnen uitkiezen en op de een of andere manier inladen in de app – de 

vraag rijst hoe je dat dan weer gaat aanpakken – lijkt eerder een gimmick die veel ontwikkeling 

vraagt, maar verder een matige uitkomst heeft. 

Een andere idee situeert zich in de hoek van de Virtual Reality, een techniek die steeds meer 

toepassingen kent en aan populariteit wint, maar waarvoor in het Depot nog geen concrete invulling is 

bedacht. Dan is het kwestie van op je hoede te blijven. Enerzijds is het natuurlijk leuk om met 

moderne technologieën aan de slag te gaan, anderzijds moet de technologie ook een meerwaarde 

bieden, en dreigt opnieuw het risico van een inhoudsloze gimmick. Bezoekers met een VR-bril een 

depot in sturen is sowieso geen goed idee, en waarom zou je ook? Wanneer het depot openbaar is, 

hoeft er op die locatie niets virtueels te worden gebracht. Een mogelijkheid zou kunnen zijn om een 

virtuele tour te ontwikkelen die mensen van thuis uit kunnen volgen. Op die manier kunnen oneindig 

veel mensen de depots betreden, zonder enig praktisch bezwaar. Het zou een nieuwe strategie voor 

het kijkdepot kunnen worden. Dichter bij de bezoeker, ook als die aan de andere kant van de wereld 

zit, kun je als museum niet komen. 

 

3.2.4. Beveiliging versus blootstelling 

 

In het Programma van Eisen is aangegeven dat het Depot jaarlijks om en bij de 50.000 

bezoekers verwacht te ontvangen. Het geschatte aantal is nadien opgelopen tot 90.000 bezoekers 

per jaar, en nu geweten is dat het Museum Boijmans Van Beuningen enkele jaren de deuren zal 

sluiten en werkelijk àlle aandacht voor bepaalde tijd richting het Depot zal gaan, lopen de cijfers nog 

meer op, en blijkt de schatting steeds moeilijker te maken.  Dat brengt heel wat uitdagingen met zich 188

mee wat betreft de beveiliging van het gebouw, daar een depot normaal gezien net een hermetisch 

afgesloten gebied is. In Rotterdam heeft men er niet voor gekozen om een replica van een depot te 

ontwerpen, zoals in het MAS en de Artothèque, maar mogen bezoekers de werkelijke depots 

betreden. In deel twee hebben we verschillende strategieën gedetecteerd die in kijkdepots worden 

ingezet om de veiligheid van de collectie te waarborgen. Ook in het Depot Boijmans Van Beuningen 

zijn zulke strategieën terug te vinden, en eigenlijk zijn deze allen in het voorgaande deel al besproken. 

Ten eerste worden fysieke barrières gesteld: niemand zal onbewaakt een rasechte 

depotruimte betreden. In geen enkel van de cases uit deel twee was dit het geval en ook ‘het eerste 

publiek toegankelijke depot ter wereld’ speelt logischerwijze op safe. In het atrium en de 

expositieruimtes zijn bezoekers vrij om te ontdekken wat er te ontdekken valt, maar de depots 

bevinden zich achter glas in een relatief donkere ruimte en worden bij wijze van educatie aangevuld 

met inhoudelijk verdiepende middelen, zoals besproken in het vorige luik. De vitrines in het atrium 

bieden de kunstwerken een veilige cocon, waar ze indrukwekkend in de ruimte lijken te zweven en 
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langs alle kanten kunnen worden bekeken, zonder te worden blootgesteld aan grote 

bezoekersstromen. 

Ten tweede zijn er – ondanks het feit dat het depot voor iedereen is – symbolische barrières 

die gepaard gaan met een zekere exclusiviteit, met name in de vorm van toegangskaartjes. Hoe 

minder je betaalt, hoe minder je te zien krijgt en hoe minder gespecialiseerd. Dat er gratis toegang is 

tot het dakterras en bezoekers daarmee wel een glimp opvangen van het atrium en de bijzondere 

architectuur, maakt van het Depot een relatief democratisch bouwwerk. Sjarel Ex noemt het een 

geschenk aan de stad, waar ook toeristen van zullen smullen. Wie, eerder in groep dan individueel, 

een gespecialiseerd bezoek wil brengen aan het Depot, zal daartoe de mogelijkheid krijgen, binnen 

nog te stellen normen en prijzen. Het Depot Boijmans Van Beuningen gaat daarbij een stuk verder 

dan de cases die zijn besproken in deel twee. 

Ten derde zijn er beveiligingsmaatregelen in de vorm van personen. Wie een rondleiding 

volgt, wordt geacht in de buurt te blijven van de gids, en er gaat met elke rondleiding een 

beveiligingsmedewerker mee, opdat niet één onverlaat zijn slag zou kunnen slaan door een object uit 

het museum mee te nemen of te beschadigen. Zelfs voor de medewerkers van het Depot zullen er 

mogelijks restricties zijn. Momenteel is nog niet duidelijk wie de rondleidingen door de depots precies 

zal geven. Voor Sandra Kisters en haar team is het niet aanvaardbaar dat alle gidsen zomaar rekken 

en schuiven gaan opentrekken. Ofwel moeten de gidsen dus mensen met een behoud en 

beheer-achtergrond zijn, ofwel moeten zij zorgvuldig worden opgeleid, zodat zij de risico’s kennen die 

in alle depots heersen en er geen twijfel kan bestaan over hun kennis en kunde om met een 

depotcontext om te gaan. 

Tenslotte zijn er nog de beveiligingsinstallaties op gebouwniveau, waarover de details in het 

Programma van Eisen dat in het kader van deze masterproef werd gedeeld, werden weggelaten, 

maar er mag geen twijfel over bestaan dat deze installaties over alle moderne mogelijkheden zullen 

beschikken: camera’s, sensoren, gepersonaliseerde toegangspasjes voor medewerkers, enzovoorts.
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Het Depot Boijmans Van Beuningen wordt zodoende een hypermoderne opslagplaats voor 

de collecties van het museum, waar bezoekers zoveel mogelijk worden toegelaten, zonder daarbij de 

veiligheid in het gedrang te brengen.  

189 Interview met Sandra Kisters. 
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4. CONCLUSIE 

 

Het uitgangspunt van deze masterproef waren de paradoxale spanningen die gepaard gaan 

met een opkomende trend in de museumwereld; die van het kijkdepot. Sinds de jaren tachtig wordt 

stilaan steeds meer transparantie geboden aan de kunstopslag. Niet enkel opdat mensen meer 

kunstwerken zouden kunnen zien en bestuderen, maar ook opdat zij de werking achter de schermen 

van het museum zouden leren kennen.  

Het is nog te vroeg om te spreken van een nieuwe typologie, aangezien er nog geen 

algemene definitie van een kijkdepot is, en kijkdepots tot hiertoe vooral fragmentarisch en in 

verschillende gedaanten in culturele instellingen zijn terug te vinden. In Rotterdam wil men met het 

Depot Boijmans Van Beuningen verder gaan dan ooit. Nog nooit werd een individueel 

museumgebouw volledig gewijd aan een kijkdepot. De verschillende uitdagingen die ermee gepaard 

gaan, zijn in deel twee en drie uitgebreid besproken. Toch is het Depot Boijmans Van Beuningen een 

logische stap in de geschiedenis van het Boijmans en hoort het architecturale concept thuis in een 

architectuurstad als Rotterdam, waar het zowel felle voor- als tegenstanders kent.  

 

Het doel van deze masterproef bestond erin na te gaan welke spanningen precies tot de 

paradox van het kijkdepot behoren en hoe deze spanningen in bestaande kijkdepot-cases worden 

opgevangen. In deel twee werden daarop de strategieën beschreven aan de hand waarvan 

bestaande kijkdepots zijn uitgevoerd. In deel drie tenslotte, werden deze strategieën teruggevonden 

in het Depot Boijmans Van Beuningen.  

Uit dit onderzoek kunnen een aantal conclusies worden getrokken, en vervolgens weer 

nieuwe vragen worden gesteld. Een eerste conclusie is dan ook dat het kijkdepot een groeiend 

fenomeen is in de museumwereld, dat in de toekomst ongetwijfeld nog sterk zal evolueren. Pas 

wanneer het Depot Boijmans Van Beuningen daadwerkelijk de deuren opent, zal kunnen worden 

geëvalueerd hoe succesvol het kijkdepot daadwerkelijk is. Daarmee is deze masterproef in feite een 

verkenning, een eerste aanzet tot zoveel meer mogelijk onderzoek naar het museum van de 

toekomst, waarin het transparante depot ongetwijfeld een rol zal spelen.  

Binnen de grenzen van dit masterproefonderzoek is getracht voornamelijk in te gaan op de 

werking van het kijkdepot zoals het vandaag reeds bestaat en zoals het in de nabije toekomst in het 

Depot Boijmans Van Beuningen zal worden vormgegeven. Daartoe werden de cases in deel twee 

beknopt besproken, hoewel ook een uitgebreide analyse van deze gevallen ontzettend interessant 

zou kunnen zijn om het ontstaan van kijkdepots te onderzoeken. 

 

We kunnen besluiten dat er heel wat parallellen zijn te trekken tussen de reeds bestaande 

kijkdepots, hoewel ze allen op een unieke manier met het concept omgaan: in tentoonstellingsvorm 

door Richard Venlet en Hans Haacke, eerder toevallig bij Gustave Moreau en Luc Peire, in de vorm 

van een replica bij de Artothèque en het MAS, simpelweg ontoegankelijk én onzichtbaar voor de 
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gewone bezoeker bij de Artothèque en het Schaulager, onder begeleiding toegankelijk in het 

Louvre-Lens en volledig vrij toegankelijk, zij het puur conceptueel en middels barrières, bij het 

ontwerp voor het MAS van XDGA. 

De parallellen zitten hem echter in de onderzochte strategieën om de volledige collectie van 

een museum en de werking van een depot op een duurzame manier met het publiek te delen: in alle 

cases zit een vorm van exclusiviteit en speelt de nabijheid van het depot vaak al een belangrijke rol. 

Daarnaast zijn er barrières en educatieve ingrepen die enerzijds de toeschouwers op een veilige 

afstand houden en hen anderzijds net heel nauw bij het onderwerp betrekken. Dit alles geldt ook voor 

het toekomstige Depot Boijmans Van Beuningen.  

Het belangrijkste besluit is met andere woorden dat het kijkdepot nooit écht publiek 

toegankelijk is, en men zich in allerlei bochten wringt om een interessante doch veilige werking 

mogelijk te maken. Dat is dan ook de reden waarom de verschillende strategieën zijn ontstaan. 

 

Tot slot resten nog een hoop vragen waarmee verder onderzoek naar het kijkdepot zou 

kunnen worden gedaan. Om te beginnen staat het Depot Boijmans Van Beuningen er nog niet, dus is 

de vraag hoe het allemaal zal lopen, hoeveel bezoekers daadwerkelijk het kijkdepot zullen komen 

bezoeken en of het Depot ook voldoende boeiend zal blijken om bezoekers te laten terugkeren. 

Verder zou ook kunnen worden onderzocht hoe bezoekers het kijkdepot ervaren in vergelijking met 

een bezoek aan het klassiek museum. Ook de andere kant is interessant: hoe gaan beheer- en 

behoudsmedewerkers om met zoveel kijklustigen? En hoe zal de wisselwerking met de eigenaren van 

particuliere collecties in het Depot verlopen? Komt de eigenlijke werking van de kunstdepots en 

restauratieateliers met andere woorden niet in het gedrang? En wat zal de opening van een 

toegankelijk depot betekenen voor het Museum Boijmans Van Beuningen en haar collectiebeleid?  

Kortom, de toekomst zal uitwijzen hoe het kijkdepot zich staande houdt in het 

museumlandschap van de eenentwintigste eeuw en of andere musea het voorbeeld van Museum 

Boijmans Van Beuningen zullen volgen.  
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BIJLAGE 1: AFBEELDINGEN DEEL 1 

 

 

 

 

1.1 Cornelis van der Griendt, De brand in het Schielandshuis, 1864, zwart krijt, pen in bruine 

inkt, grijs en rood gewassen, wit gehoogd, schenking aan Museum Boijmans Van 

Beuningen: C. van der Grient 1900.  

1.2 Museum Boymans voor de verhuizing. Schilderijzaal op één van de bovenverdiepingen met 

het thema ‘School van Rotterdam’.  
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1.3 Binnen in het Schielandshuis na renovatie na de brand, met een schilderij op de ezel. 

1.4 D.G. van Beuningen met 'De toren van Babel' van Pieter Bruegel I. 
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1.5 - 1.6 Salvador Dalì in Museum Boijmans Van Beuningen, met Renilde Hammacher. Stills uit 

de video ‘Dalí in Rotterdam’. 

1.7 Museumpark naast Museum Boijmans Van Beuningen, anno 2013. Bron: James Hupp. 
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1.8 Schielandshuis, jaartal onbekend.  

1.9 - 1.10 Doorsneden van het Schielandshuis in 1839. 
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1.11 Het museumgebouw, ontworpen door Adrianus van der Steur. 

1.12 De aanbouw van Alexander Bodon. 
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1.13 Het Henket-paviljoen. 

1.14 De aanbouw van Robbrecht en Daem. 
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1.15 Het eerste ontwerp voor een publiek toegankelijk depot in het Museumpark, door Winy 

Maas van MVRDV. 
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BIJLAGE 2: AFBEELDINGEN DEEL 2 

 

 

 

 

 

 

2.1 Metropolitan Museum of Art (The Met) Henry R. Luce Study Center. 

2.2 Het huidige prentenkabinet in Museum Boijmans Van Beuningen. 
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2.3 De tentoonstelling ‘AnsichtsSachen/Viewing Matters’ van Hans Haacke, in 1996 in de 
Bodonvleugel van Museum Boijmans Van Beuningen. 

113 



 

 

 

 

 

 

2.4 Foto van de tentoonstelling ‘Museum for a small city’ van Richard Venlet in het S.M.A.K. te 

Gent. 

2.5 Bart Verschaffel en Paul Robbrecht, ‘Scale 1/1’, zondag 12 december 2013 in de 

tentoonstelling ‘Museum for a small city’. 
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2.6 De tweede etage van het Musée Gustave Moreau. 

2.7 Meubels waarin bezoekers het werk van Gustave Moreau kunnen ‘doorbladeren’. 
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2.8 Gevel van de Stiching Jenny en Luc Peire. 

2.9 Expositieruimte op de begane grond, Stichting Jenny en Luc Peire. 
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2.10 Het depot en restauratieatelier bij de Stichting Jenny en Luc Peire. 

2.11 Grondplan van de De Judestraat 64 in Knokke, met rechts op deze afbeelding de ‘kluis’ en 

links het atelier, de bungalow en de tuinkamer. 
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2.12 - 2.13  Architectuur binnen de kapel van het Ursulinenklooster, Artothèque in Bergen. 

2.14 Bezoekersruimte van de Artothèque in Bergen. 
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2.15 Bezoekersruimte van de Artothèque in Bergen. 

2.16 Schilderijrekken achter een glazen wand in de Artothèque in Bergen.  

119 



 

 

 

 

 

 

2.17 Grondplan van de verdieping van het kijkdepot in het MAS. 

2.18 Zaaltekst in het kijkdepot van het MAS. 
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2.19 Niet-toegankelijke kantoren, depot- en restauratieruimte, zichtbaar in het kijkdepot van het 

MAS. 

2.20 Kleine expositie in het kijkdepot: ‘Glas in het MAS’, mei 2018. 
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2.21 - 2.22 Het goed afgeschermde kijkdepot van het MAS. 

2.23 Les Coulisses du Musée, Louvre-Lens. 
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2.24 - 2.25 Door de ramen kun je een blik werpen op het depot van het Louvre-Lens. 

2.26 De ingang van het Schaulager te Basel. 
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2.27 De achterzijde van het Schaulager te Basel. 

2.28 - 2.29 Binnenkijken in de depots van het Schaulager. 
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2.30 Maquette van het MAS, wedstrijdontwerp XGDA. 
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BIJLAGE 3: AFBEELDINGEN DEEL 3 

 

 

 

 

 

3.1  Schetsontwerp voor het Collectiegebouw van Neutelings Riedijk Architecten. 

3.2 - 3.3 Exterieur en interieur van het Collectiegebouw door Harry Gugger Studio en Barcode 

Architects. 
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3.4 - 3.5 Ontwerp Koen van Velsen Architecten voor het Collectiegebouw. 

3.6 Schetsontwerp Collectiegebouw van NIO en MAD Architects, in samenwerking met 

OKRA landschapsarchitecten. 
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3.7 Schematische voorstelling van de verschillende soorten spiegelglas op de gevel van 

het Depot. Groen is het gewone spiegelglas, grijs de panelen met bijzondere 

bestickering en achter de andere kleuren zitten ramen en deuren. 

3.8 - 3.9  Ingang, inrichting dak en groene omgeving van het Depot Boijmans Van Beuningen.  
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FOTO 

 

 

 

3.10 Foto van de bouwplaats op woensdag 23 mei 2018. 

3.11 Webcam beeld van de voortgang van het bouwproces. 16 mei 2018. 
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3.12 De verschillende verdiepingen van het Depot: gratis bezoeker versus zelfstandig bezoek. 
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3.13 - 3.14 Impressie dwarsdoorsneden van het depot met het atrium. 
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3.15 Impressie van het atrium. 

3.16 Impressie van een rondleiding door één van de depots. 
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