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In 2019 staat Nederland in het teken van Rembrandt en de Gouden Eeuw.
Aanleiding is de 350ste sterfdag van de beroemdste Hollandse Meester op
4 oktober 2019. Het hele jaar zijn er tal van activiteiten in onder meer Den
Haag, Leiden, Leeuwarden en Amsterdam. Ervaar het Nederland in de tijd
van Rembrandt in de Gouden Eeuw met bijzondere tentoonstellingen in onder
andere Museum De Lakenhal, het Fries Museum, Mauritshuis, Museum Het
Rembrandthuis en het Rijksmuseum. Ook andere musea en locaties in het hele
land staan in het teken van de Gouden Eeuw van Rembrandt en zijn tijdgenoten.
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Museum Het Rembrandthuis
RembrandtLAB
21 sep 2019 - 16 feb 2020

Museum Het Rembrandthuis
Inspired by Rembrandt 100 jaar verzamelen 7 juni - 1 sep

Mauritshuis,
Rembrandt en het Mauritshuis,
31 jan - 15 sep

Mauritshuis,
Nicolaes Maes
17 okt - 19 jan
Mauritshuis
Bewogen beeld: Op zoek naar Johan Maurits
4 apr - 7 juli

2019

2020

Museum Het Rembrandthuis
Rembrandt’s Social Network
1 feb - 19 mei
2019

feb

2020

2019

Fries Museum
Rembrandt & Saskia: Liefde in
de Gouden Eeuw 24 nov 2018 - 17 mrt 2019

jan

Rijksmuseum
Alle Rembrandts
15 feb - 10 juni

Museum De Lakenhal
Jonge Rembrandt
3 nov 2019 - 9 feb 2020
Rijksmuseum
Lang Leve Rembrandt
15 juli - 15 sep

2020

nov

Rijksmuseum
Rembrandt-Velázquez
11 okt 2019 - 19 jan 2020

2019

2020

Amsterdam Museum
Hollanders van de Gouden Eeuw
doorlopend

Museum Prinsenhof
Willem van Oranje is hier!
oktober 2018 - maart 2019

2020

2019

Leidse Rembrandt route
Young Rembrandt studio
2018 - 2020
Haags Historisch Museum
Glans, glorie en misère , Gouden Eeuw in Den Haag
28 apr - 8 sep 2019
Joods Historisch Museum
Rembrandts meesterwerk uit het Israëlmuseum
13 sep - 10 nov

2019

2020

Frans Hals Museum
Frans Hals en de Modernen
12 oktober 2018 - 10 februari 2019
Dordrechts Museum,
Werk, bid & bewonder
11 nov 2018 - 26 mei 2019
Stadsarchief Amsterdam
Rembrandt Privé
7 dec 2018 - 7 apr 2019
2019

Westfries Museum
Koele Wateren
26 okt 2019 - 26 jan 2020

2020

Museum Prinsenhof
Pieter de Hooch in Delft. Uit de schaduw van Vermeer
11 okt 2019 - 16 feb 2020

nov

dec

Zeeuws Museum
De Nederlandse vloot en de zeeslagen in de Gouden Eeuw
Geheel 2019
jan

feb

mrt

apr

2020

2019

Het Scheepvaartmuseum
‘Dare to Discover’
Geheel 2019
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Friesland

Amsterdam

FRIES MUSEUM

MUSEUM HET
REMBRANDTHUIS

In het Fries Museum vormt Rembrandt en Saskia:
Liefde in de Gouden Eeuw een prelude op het
themajaar Rembrandt en de Gouden Eeuw (24.11.18
– 17.03.19). In 1634 trouwt Rembrandt van Rijn met
Saskia Uylenburgh in het Friese Sint Annaparochie. Zij de dochter van een Friese rechter, hij een
succesvol schilder. Na de bruiloft verhuist het koppel
naar Amsterdam, waar Rembrandt zijn atelier heeft.
Daar staat Saskia vaak model voor zijn tekeningen
en etsen. In Amsterdam krijgt het stel vier kinderen,
waarvan de eerste drie in de wieg sterven. De jongste, Titus, blijft wel in leven. Het gezinsgeluk is van
korte duur. Acht maanden na de geboorte van Titus
overlijdt Saskia op 29-jarige leeftijd in Amsterdam.
Een van de topstukken van de tentoonstelling is het
portret van Saskia dat Rembrandt na haar dood
voltooide. De schilder hield Saskia en profil in rijk
gewaad altijd in eigen bezit. Geldgebrek dwong
hem zijn persoonlijke meesterwerk in 1652 te
verkopen aan de bevriende verzamelaar Jan Six.
Rond 1750 werd het gekocht door de keurvorst van
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Hessen-Kassel. Sindsdien is het schilderij nooit meer
terug geweest.
In de tentoonstelling volg je niet alleen het bruidspaar, maar stap je ook in het huwelijk van de high
society. Schilderijen vol symboliek, gegraveerde
huwelijksharten, schunnige gedichten en kostbare
cadeaus vertellen hoe men in de Gouden Eeuw
aankeek tegen liefde, religie en kinderen. Je ontdekt
dat omstandigheden tijdens de Gouden Eeuw sterk
verschilden van nu, maar dat gevoelens van lief en
leed van alle tijden zijn.

In Museum Het Rembranthuis leer je in 2019 in
drie tentoonstellingen Rembrandts leven en werk op
verschillende manieren kennen en ontdek je bekende én minder bekende kunstwerken van de meester.
Gedurende bijna twintig jaar maakte Rembrandt
hier zijn bekendste werken, ontmoette hij de meest
interessante personen, en beleefde hij zijn grootste
liefdes.

Inspired by Rembrandt (07.06.19 – 01.09.19) toont
de meest opmerkelijke voorbeelden uit de museumverzameling. Ontdek de verrassende selectie
van oud en nieuw, groot en klein, fijn en los. Hier
zie je werk van onder andere Rembrandt, Hercules
Segers, Edgar Degas en Pablo Picasso en ook van
Horst Janssen, Willem den Ouden, Charles Donker
en Glenn Brown.

In Rembrandt’s Social Network (01.02.19–
19.05.19) wordt Rembrandts sociale netwerk in
kaart gebracht aan de hand van een aantal hoofdrolspelers, zoals jeugdvriend Jan Lievens, kunstkenner Jan Six, redder in nood Abraham Francen,
kunstenaarsvrienden zoals Roelant Roghman en
natuurlijk de familie van zijn vrouw; de Uylenburghs,
zijn ‘bloedvrienden’. Opvallend is de informaliteit
van de schilderijen, tekeningen en prenten, waaronder werk van Rembrandt dat zelden of nooit in
Nederland te zien is.

Laboratorium Rembrandt (21.09.19 – 16.02.20)
brengt de wereld van het materiaal-technisch
onderzoek tot leven. De afgelopen jaren zijn diverse
kunstwerken van Rembrandt door wetenschappers
en restauratoren aan nieuwe onderzoeksmethoden
onderworpen. Dit leverde verrassende en baanbrekende inzichten op. Bezoekers ervaren zelf de
onderzoeksmethodes- en technieken, op de plek
waar de kunstwerken ooit zijn gemaakt. Daarnaast
organiseert het hele jaar door verschillende evenementen waarbij de focus uiteraard op Rembrandt
ligt. Zo zijn er onder andere lezingen, gallery talks
en avondopenstellingen.
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Den Haag

Leiden

MAURITSHUIS

MUSEUM
DE LAKENHAL

Het Mauritshuis grijpt 2019 aan om voor het eerst
in zijn bestaan de hele collectie-Rembrandt in één
tentoonstelling te laten zien. Rembrandt en het
Mauritshuis (31.01.19 - 15.09.19): achttien schilderijen, 350 jaar fascinerende geschiedenis. Van elk
schilderij wordt het bijzondere verhaal verteld hoe
het in de verzameling van het museum terecht is
gekomen. Wie ontdekte het schilderij? Werd het
gekocht of geschonken? Hoe werd het onderzocht?
Waarom en hoe vielen sommige werken van hun
‘Rembrandt-voetstuk’? Het publiek wordt uitgenodigd te kijken en vergelijken.
In Bewogen beeld - Op zoek naar Johan Maurits
(04.04.19 - 07.07.19) wordt de reputatie van Johan
Maurits van Nassau-Siegen (1604 - 1679), gouverneur van Nederlands Brazilië en bouwheer van het
Mauritshuis, onder de loep genomen. In Brazilië
is hij zo bekend dat bij de naam ‘Nassau’ iedereen
weet over wie het gaat. In Nederland had hij in de
17e eeuw een heldenstatus, tegenwoordig wordt zijn
naam verbonden met kolonialisme en slavernij. De
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tentoonstelling onderzoekt hoe zijn geschiedenis
vanuit verschillende perspectieven, zowel uit het
heden als het verleden, kan worden bekeken.
In de zomervakantie ontdekken families samen met
kinderen van 3 – 11 jaar de beroemdste schilder van
de Gouden Eeuw: Rembrandt. Hallo Rembrandt!
(20.07.10 – 15.09.19) is een interactieve presentatie
vol spellen, opdrachten en filmpjes maken jong én
oud spelenderwijs kennis met de schilder en zijn
schilderijen.
De tentoonstelling Nicolaes Maes (17.10.19 –
19.01.19), ontwikkeld in samenwerking met The National Gallery Londen, is de eerste overzichtstentoonstelling van één van de meest veelzijdige leerlingen
van Rembrandt. Circa 30 schilderijen zullen het rijke
oeuvre van Maes vertegenwoordigen. In zijn lange
carrière schilderde hij historiestukken en portretten,
maar het waren de genrestukken waarmee hij naam
maakte.

Vanaf de heropening van Museum De Lakenhal in
het late voorjaar van 2019 ligt de nadruk op Rembrandt & De Gouden Eeuw in de vaste opstelling
van het vernieuwde museum.
Met Jonge Rembrandt. 1624-1634 (03.11.19 –
09.02.20) sluit het museum het herdenkingsjaar
met een grootse exclusieve presentatie over het
vroegste werk van Rembrandt met een focus op de
eerste tien jaar van zijn kunstenaarschap. Een unieke
verzameling vroege werken van de meester wordt
bijeengebracht in Leiden, de stad waar hij de eerste
en cruciale stappen in zijn kunstenaarscarrière
zette. Niet eerder werd een zo complete presentatie
georganiseerd over het vroegste werk van Rembrandt. Het unieke karakter van de tentoonstelling
vertaalt zich in een bijzondere selectie bruiklenen
uit binnen- en buitenland met nieuwe inzichten in
de maatschappelijke, culturele en artistieke context
waarin Rembrandt aan zijn loopbaan begon. Het
publiek kijkt als het ware over de schouders van de
jonge schilder mee en ziet hoe zijn talent tot bloei

komt. Werken die de inmiddels wereldberoemde
meester op Leidse bodem maakte, keren na bijna
400 jaar terug naar zijn geboortestad. De tentoonstelling omvat ruim 40 schilderijen, 120 etsen en
20 tekeningen. Naast werk van Rembrandt zijn ook
werken van onder andere tijdgenoten Jan Lievens,
Pieter Lastman en leermeester Jacob van Swanenburg te zien.
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Amsterdam

Amsterdam

STADSARCHIEF
AMSTERDAM

JOODS CULTUREEL
KWARTIER

Rembrandt Privé
7 december 2018 tot en met 7 april 2019

Rembrandts meesterwerk uit het Israëlmuseum
13 sep - 10 nov

De tentoonstelling Rembrandt Privé vertelt het persoonlijke verhaal van de grootste schilder uit de Nederlandse geschiedenis. De kunstenaar woonde een
belangrijk deel van zijn leven in Amsterdam en liet
naast een groot aantal kunstwerken ook vele sporen
na in de archieven. Het Stadsarchief Amsterdam
bewaart een groot aantal van deze documenten,
over zijn dagelijks leven, zijn werk, zijn opdrachtgevers, zijn vrouwen, kinderen en geldproblemen. De
tentoonstelling vertelt met behulp van deze originele
zeventiende-eeuwse documenten zowel bekende
als onbekende verhalen over Rembrandt.

2019 is het jaar van Rembrandt en de Gouden
Eeuw. Het hele jaar door worden er in het hele land
speciale activiteiten en tentoonstellingen georganiseerd. Het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam
is onderdeel van dit programma met een unieke
tentoonstelling waarin Rembrandts meesterwerk
‘H. Petrus in de gevangenis’, olie op paneel, 1631
uit de collectie van het Israëlmuseum. Dit werk, een
geschenk van Judy en Michael Steinhardt aan de
Amerikaanse Vrienden van het Israëlmuseum, is een
voorbeeld van Rembrandts talent om gemoedstoestanden en spiritualiteit uit te drukken door middel
van licht en schaduw. Het schilderij maakte tot de
jaren tachtig van de vorige eeuw deel uit van de
collectie van de Belgische familie Merode.

AMSTERDAM MUSEUM
Hollanders van de Gouden Eeuw

HET RIJKSMUSEUM
Het Rijksmuseum eert Rembrandt in 2019 met Alle
Rembrandts (15.02.19 – 10.06.19). Voor de eerste
keer presenteert het Rijksmuseum een overzicht van
alle schilderijen, tekeningen en mooiste afdrukken
van etsen van Rembrandt uit eigen collectie. De
tentoonstelling geeft een weergaloos beeld van
Rembrandt als kunstenaar, mens, verhalenverteller
en laat zien hoe vernieuwend hij was.
In juli 2019 start het Rijksmuseum met het grootste
onderzoek ooit naar De Nachtwacht van Rembrandt. Dit zal plaatsvinden voor het oog van het
publiek in de Nachtwachtzaal, waarbij gebruik wordt
gemaakt van de nieuwste en meest geavanceerde
technologie. Op basis van het onderzoek zal worden bepaald hoe Rembrandts meesterwerk zo goed
mogelijk kan worden behouden voor toekomstige
generaties.
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Het Rijksmuseum toont in de zomer honderden
kunstwerken van mensen die geïnspireerd zijn door
Rembrandt. In Lang Leve Rembrandt (15.07.19
– 15.09.19) laten jong en oud, kunstenaars en
amateurs, zien dat de grote meester tot op de dag
van vandaag nog springlevend is.
In het najaar van 2019 presenteert het Rijksmuseum
Rembrandt- Velázquez (11.10.19 – 19.01.20).
Een tentoonstelling met topstukken van dé grote
meesters uit de 17de eeuw uit Nederland en Spanje.
Schilderijen van Velázquez, Rembrandt, Murillo,
Vermeer, Zurbarán, Hals en Ribera komen voor het
eerst samen dankzij de unieke samenwerking tussen
het Museo del Prado in Madrid en het Rijksmuseum.
Rembrandt-Velázquez gaat vooral over schoonheid,
emotie, religie en realisme, waarbij de Spaanse
en Nederlandse meesterwerken in paren worden
gepresenteerd en zo met elkaar in dialoog gaan.

Dertig reusachtige groepsportretten uit de zeventiende eeuw uit de collecties van het Amsterdam
Museum en Rijksmuseum zijn voor het eerst verzameld in de Hermitage Amsterdam, waar ze sinds
2014 zijn te bewonderen.

HET SCHEEPVAARTMUSEUM
‘Dare to Discover’
A VR Journey
Heel 2019
Met Dare to Discover, A VR Journey maken bezoekers aan boord van de replica van het achttiende-eeuwse VOC-schip Amsterdam een reis terug
in de tijd naar de Gouden Eeuw, toen Amsterdam
de grootste haven ter wereld was, en Holland een
wereldmacht.

PORTUGESE
SYNAGOGE
Middenin het Joods Cultureel Kwartier staat de
majestueuze Portugese Synagoge. Breng een
bezoek aan de synagoge en reis terug in de tijd, naar
de Gouden Eeuw in Amsterdam. De synagoge is het
enige gebouw in Amsterdam dat nog volledig intact
is gebleven sinds de Gouden Eeuw. Er is sinds de
inwijding in 1675 niets gewijzigd, er is geen elektriciteit of centrale verwarming. De Portugese Synagoge
doet nog steeds dienst als gebedshuis, maar is ook
opengesteld voor het publiek. Laat je verrassen door
het prachtige, authentieke interieur en geniet met
eigen ogen van de zeer bijzondere collecties van
Joods erfgoed.
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Dordrecht

ZEEUWS
MUSEUM

DORDRECHTS
MUSEUM

Delft

Den Haag

MUSEUM
PRINSENHOF

HAAGS HISTORISCH
MUSEUM

Johannes Vermeer, Gezicht op Delft, c. 1660 - 1661, Mauritshuis, Den Haag

Middelburg

De Nederlandse vloot en de zeeslagen in de
Gouden Eeuw
1 januari- 31 december 2019
In 2019 is in de middeleeuwse abdij in Middelburg
een tentoonstelling te zien met Vlaamse wandtapijten en maritieme schilderijen van Nederlandse
meesters, die het verhaal vertellen over de grote
zeeslagen in de zestiende en zeventiende eeuw. De
serie enorme wandtapijten, die zijn geweven van
luxemateriaal als zijde en wol, is uniek in de wereld.
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Werk, bid & bewonder
11 november 2018 tot en met 26 mei 2019
Calvinisme in de Gouden Eeuw, met schilderijen van
Ferdinand Bol en Rembrandt

Willem van Oranje is hier!
Oktober 2018 tot en met begin maart 2019
Museum Prinsenhof Delft
Pieter de Hooch in Delft
Uit de schaduw van Vermeer
11 oktober 2019 tot en met 16 februari 2020
Museum Prinsenhof Delft organiseert de eerste
overzichtstentoonstelling In Nederland van de
beroemde zeventiende-eeuwse meester Pieter de
Hooch uit Delft. Het museum laat zijn Delftse meesterwerken na vier eeuwen afwezigheid terugkeren
naar de stad waar ze tot stand kwamen, en brengt
daarvoor bruiklenen uit vooraanstaande collecties
van over de hele wereld samen.

Glans, glorie en misère, Gouden Eeuw in Den Haag
28 april tot en met 8 september 2019
Den Haag was in de Gouden Eeuw hét centrum van
de macht en het politieke middelpunt van ons land.
In Den Haag woonden bovendien de Oranjes, die
als stadhouders een machtspositie genoten. Rond
het Binnenhof, het oudste regeringscentrum ter
wereld, verrezen indrukwekkende stadspaleizen
voor diplomaten en rijke burgers. Hun aanwezigheid
stimuleerde de productie van luxegoederen en
ambitieuze bouwprojecten. Maar hoe zat het met
armoede, hoge kindersterfte, de handel in koloniale
producten en slavernij? In de tentoonstelling De
Gouden Eeuw in Den Haag zoomt het Haags Historisch Museum in op de maatschappij in deze periode en onderzoekt de verschillen tussen het beeld dat
we hebben van deze en de dagelijkse realiteit.
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Haarlem

Hoorn / Enkhuizen

YOUNG
REMBRANDT
STUDIO

FRANS HALS
MUSEUM

WESTFRIES
MUSEUM HOORN

Jan van Goyen, Gezicht op Leiden uit het Noord Oosten, detail, 1650. Collectie Museum De Lakenhal

Leiden

Leidse Rembrandt route
2019
Bezoek deze unieke stop op de Leidse Rembrandt
route en krijg een inkijkje in het leven van de jonge
Rembrandt. In een mooie 7 minuten durende ‘video
mapping’ maak je kennis met de jonge Rembrandt
en de belangrijkste sleutelfiguren in zijn leven. Wat
was het unieke talent van Rembrandt? Welke materialen gebruikte hij en hoe? Blik terug op de eerste
25 jaar van het leven van wereldwijd de beroemdste
meesterschilder van de Gouden Eeuw: Rembrandt.
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Frans Hals en de Modernen
12 oktober 2018 tot en met 10 februari 2019

Koele Wateren
26 oktober 2019 tot en met 26 januari 2020

Wie aan de Gouden Eeuw denkt, denkt ook aan
Haarlem, die twee zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Het was tenslotte in deze stad dat de
basis werd gelegd voor radicale veranderingen in de
schilderkunst. Dat is duidelijk te zien in de collectie
van het Frans Hals museum, die het hele spectrum
van de zestiende- en zeventiende-eeuwse schilderkunst beslaat.

Nederland ligt in de laagste delta ter wereld. De
grote rivieren, de ligging aan zee en de 18.000 kilometer aan dijken die het water moeten bedwingen,
bepalen het landschap. Het water is zowel vriend als
vijand. Nederlanders verdienen er hun geld mee en
hebben er oorlogen om gevoerd, maar moeten zich
er ook tegen beschermen. Door de eeuwen heen
hebben schilders het water op talloze manieren vastgelegd. De tentoonstelling is een bijzondere selectie
van veertig kunstwerken uit het Rijksmuseum met
water als vriend en vijand in de hoofdrol.
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Rembrandt-2019.nl
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