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Museale (tijdelijke) tenstoonstellingen

Veel musea hebben naast de min of meer vaste opstelling van hun collectie veelal per jaar
één of meer tijdelijke tentoonstellingen met een speciaal thema. Deze kunnen zowel in
het eigen museum plaatsvinden, maar ook in een ander museum in Nederland (Global
Imaginations van de Lakenhal in de Meelfabriek in Leiden bijvoorbeeld, zie Foto) of in het
buitenland (zoals Anne Frank – een geschiedenis voor vandaag van de Anne Frank Stichting die
in 31 landen kon worden gezien).

Tijdelijke tentoonstellingen belangrijk voor zichtbaarheid collectie
In haar Museumbrief Samen werken, samen sterker uit 2013 benadrukte minister
Bussemaker al het belang van de zichtbaarheid van de collectie en het publieksbereik.
Tijdelijke tentoonstellingen stimuleren de presentatie van collectiestukken uit het
depot en trekken extra bezoekers naar het museum. Samenwerking tussen musea
kan hierin een belangrijke rol spelen.
Sinds 2015 werken de Museumvereniging (MV), het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed samen in de enquêteMuseumstatistiek
die aan alle musea in Nederland wordt verzonden. De onderstaande cijfers zijn afkomstig
uit de enquête van eind 2015.

Indicatoren bij dit onderwerp

Museale tentoonstellingen - aantal in eigen museum
In 2016 hielden de 688 musea in Nederland in totaal 2.140
tentoonstellingen in het eigen museum een stijging van 22% ten
opzichte van 2015. De musea in de provincie Zuid-Holland hielden de
meeste (525) tentoonstellingen in eigen huis.

Museale tentoonstellingen - aantal per
museumcategorie
De meeste tijdelijke tentoonstellingen in 2016 'in eigen huis' vonden
plaats in de geschiedenis musea (1.103). De meeste museumcategorieën
zagen in de periode van 2009 tot 2016 een afname van het
aantal tentoonstellingen in hun eigen museum.

Museale tentoonstellingen - aantal niet in eigen
museum
In 2016 organiseerden de Nederlandse musea 183 tentooonstellingen
buiten hun eigen museum, 142 in Nederland en 41 in het buitenland.
Deze aantallen laten duidelijke dalende trends zien ten opzichte van
2009 van respectievelijk 39% en 40%.

