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Gevoel voor schoonheid &
besef van tijd
De nieuwe presentatie van het Rijkmuseum is als een reis door de
Nederlandse (kunst)geschiedenis van Middeleeuwen tot en met de 20ste
Eeuw. Het verhaal van Nederland wordt in een internationale context
gepresenteerd in een chronologisch tijdpad, verdeeld over vier etages
en 80 nieuwe zalen.
Meer dan 8000 schilderijen, tekeningen, foto’s, zilver, porselein, Delfts
Blauw, meubelen en voorwerpen uit de Nederlandse
(kunst)geschiedenis worden voor het eerst in gemengde opstelling
gepresenteerd waarbij de bezoeker zowel een gevoel voor schoonheid,
als een besef van tijd ervaart.
De Speciale Collecties vormen hier een uitzondering op. Evenals de rijke
collectie Aziatische kunst die apart is ondergebracht in een nieuw,
modern Aziatisch Paviljoen.
Middeleeuwen en Renaissance (1100-1600)
Het Christelijk geloof was alom aanwezig in de vroege Middeleeuwen en kunst en
religie gingen dan ook hand in hand. In de 15e eeuw ontstond hernieuwde
belangstelling voor de klassieke oudheid. De reformatie en de opkomst van het
humanisme zetten vervolgens het Middeleeuwse wereldbeeld op z’n kop.
De Middeleeuwen en Renaissance in Nederland en Europa worden in het
Rijksmuseum gepresenteerd aan de hand van thema’s als Christelijke kunst, Keizer,
adel en burgerij en Renaissance in Italië en Nederland. Gouden en zilveren
kerkschatten, verfijnde religieuze beeldhouwkunst, vroege paneelschilderkunst,
monumentale sculpturen en complexe altaarstukken, edelsmeedkunst en verfijnd
ivoorsnijwerk, gekleurd majolica, Venetiaans glas en klassieke bronzen beelden, uit
de collectie van het Rijksmuseum worden hier in samenhang getoond.
Hoogtepunten:
1. Jan van Scorel, Maria Magdalena, ca. 1530, olieverf op paneel
2. Mater Dolorosa, ca 1500-1510, met olieverf beschilderde terracota buste
3. Les Pleurants, tien bronzen beelden in Bourgondische kleding, gemaakt voor
het praalgraf van Isabella de Bourbon, ca. 1475/76, Renier van Thienen.
Mogelijk gemaakt door Tefaf Restoration Fund.

De Gouden Eeuw (1600-1700)
Meer dan 30 zalen zijn gewijd aan de glorie van de Gouden Eeuw, toen de jonge
koopmansrepubliek wereldleider was op het gebied van handel, wetenschap, de
krijgskunst en de kunsten. In het hart van het museum ligt de spectaculair
gerestaureerde Eregalerij waar de wereldberoemde meesterwerken van Frans Hals,
Jan Steen, Johannes Vermeer en Rembrandt worden getoond. De zaal aan het eind
van de Eregalerij is gewijd aan Rembrandts grootste meesterwerk: De Nachtwacht.
In de eerste helft van de Gouden Eeuw vindt de geboorte van de Republiek plaats en
komen thema’s als Maniërisme en Caravaggisme, Vlaamse invloeden, De
machtstrijd in de jonge Republiek, Specialismen in de schilderkunst, de jonge
Rembrandt, Nederland overzee en Nova Zembla aan bod. De tweede helft van de
Gouden Eeuw begint met Nederland als zeemacht te tonen. Gevolgd door thema’s
als Nederlandse schilders in Italië, Burgers aan de macht, Het herenhuis, Willem en
Mary en de Franse hofkunst.
Hoogtepunten:
1. Rembrandt van Rijn, De Nachtwacht, 1642, olieverf op doek
2. Rembrandt van Rijn, De Joodse Bruid, ca. 1665-69 , olieverf op doek
3. Johannes Vermeer, Het Melkmeisje, 1660, olieverf op doek
4. Johannes Vermeer, De brieflezende vrouw, ca. 1663, olieverf op doek
5. Gerrit Adriaenszn. Berckheyde, Gezicht op de Herengracht, 1671, olieverf op
doek
6. Jan Steen, De burgemeester van Delft en zijn dochter, 1655, olieverf op doek
7. Boekenkist van Hugo de Groot, ca. 1600 - ca. 1615 , vurenhout bekleed met
leer
8. Frans Hals, Portret van Isaac Massa en Beatrix van der Laan, ca. 1622,
olieverf op doek
9. Poppenhuis van Petronella Oortman, ca. 1686-1710
10. Bloempiramides van Delfts aardewerk, 1690-1720

De 18de eeuw (1700-1800)
Nederland was geen grootmacht meer en het verdiende geld werd omgezet in bezit
zoals mooie huizen. In de achttiende eeuw staat het interieur in het middelpunt van
de belangstelling. De periode kenmerkt zich door de verfijning en de ontwikkeling
van de goede smaak. Hier manifesteert zich vooral de binnenwereld met virtuoze
kunstnijverheidsobjecten en persoonlijke portretten.
De achttiende eeuw in het Rijksmuseum voert langs thema’s als Burgers en
regenten, Rococo in Nederland, Stadhouder Willem IV, het Ottomaanse hof,
Europese hofkunst, Nederland overzee en de Verlichting.
Hoogtepunten:
1. Zittende Amor, l' Amour Menacant van Étienne-Maurice Falconet (gemaakt in
opdracht van Madame de Pompadour), 1757

2. De Beuningkamer, mohaniehouten stijlkamer uit een Amsterdams
grachtenpand, 1748. Restauratie mogelijk gemaakt door de Rijksvrienden
3. Jan Ekels Een schrijver die zijn pen versnijdt, 1748, olieverf op doek
4. Blauwe ara, 1731, Meissen porselein
5. Jean-Etienne Liotard, Portret van Marie Fargues, 1765-68, pastel

De 19de eeuw (1800-1900)
In de negentiende eeuw werd het huidige koninkrijk gesticht en werden belangrijke
wetenschappelijk uitvindingen gedaan, waardoor de modernisering een grote vlucht
nam. Zo werden de meter, de kilo en de fotografie geïntroduceerd. De schilderkunst
bloeide op en werd in de loop van de eeuw steeds eigenzinniger.
De negentiende eeuw in het Rijksmuseum behandelt belangrijke thema’s uit deze
periode zoals De Slag bij Waterloo, Koning Willem I, Schilder- en beeldhouwkunst
(1800-1830), Europese hofkunst (1800-1850 , Romantiek in Nederland, Historisme,
Nederland overzee (Japan, Suriname en Nederlands Indië), de Haagse School,
Amsterdamse impressionisten en Van Gogh en zijn tijdgenoten.
Hoogtepunten:
1. Jan Willem Pieneman, De Slag bij Waterloo, 1824, olieverf op doek
2. Cassette met koppel pistolen van Napoleon, ca. 1813 - ca. 1815
3. Vincent van Gogh, Zelfportret, 1887, olieverf op doek
4. George Breitner, Meisje in witte kimono, 1894, olieverf op doek

De 20ste eeuw (1900-2000)
Nieuw in de opstelling van het Rijksmuseum is de twintigste eeuw. Schilderijen,
meubelen, fotografie, affiches, films, historische voorwerpen én een vliegtuig uit de
collectie van het Rijksmuseum en belangrijke bruiklenen van musea uit binnen- en
buitenland, geven een beeld van de cultuurgeschiedenis van het moderne
Nederland in de vorige eeuw.
In de zalen waar de twintigste eeuw wordt getoond staan thema's centraal die
belangrijk waren voor deze eeuw, zoals Mens en Machine (1900-1950) en Vrijheid en
Structuur (1950-2000).
Hoogtepunten:
1. Gerrit Rietveld, Witte leunstoel, 1923, gelakt hout,
2. Piet Mondriaan, Trafalgar Square, 1942, olieverf op doek, bruikleen van
Museum of Modern Art (NY)
3. Dubbeldekker F.K.23, genaamd ' Bantam', 1917, ontworpen door Frits
Koolhoven. Aankoop mogelijk gemaakt door M.de Groot.
4. Karel Appel, De vierkante man , 1951, olieverf op doek
5. Le Corbursier, Maquette van het Philips Paviljoen, ontwerp voor de
wereldtentoonstelling in Brussel, 1958. In bruikleen gegeven door collectie
Philips.

Aziatische Kunst

De collectie Aziatische kunst wordt gepresenteerd in een nieuw, door de architecten
Cruz en Ortiz gemaakt, paviljoen van natuursteen en glas dat omgeven is door
water. Hier vindt men twee verdiepingen reflectie, magie, schoonheid en
verwondering. Voorwerpen uit China, Japan, Indonesië, India, Vietnam en Thailand
daterend uit 2000 voor Chr. tot 2000 na Chr. De presentatie is geordend per land.
Hoogtepunten:
1.
Shiva Nataraja, 12de eeuw, India, brons
2.
Lohan, 13de/14de eeuw, China, hout, lak, verf en glas
3.
Guanyin, 12de eeuw, China, hout, verfstof, goud
4.
Tempelwachters (Ungyo en Agyo), 14de eeuw, Japan, hout

Speciale Collecties
In de Speciale Collecties vindt men verrassende objecten uit de rijke collectie van het
Rijksmuseum. Zoals complete verzamelingen miniatuurzilver, muziekinstrumenten,
vaderlandse relieken, doosjes en foudralen, juwelen, mode, toverlantaarnplaatjes,
glas, porselein, een indrukwekkende wapenkamer en een grote hoeveelheid
scheepsmodellen.

Wisselende presentaties tekeningen, prenten, foto’s en mode
Het Rijksmuseum heeft een zeer grote verzameling werken op papier. Om deze te
kunnen tonen is steeds een nieuwe selectie uit deze rijke collectie te zien.
Tekeningen en prenten worden in wisselende presentaties getoond in verschillende
prentenkabinetten in de Middeleeuwen & Renaissance, de 17de eeuw, 18de eeuw en
19de eeuw. Fotografie is in een wisselende presentatie te zien in de zalen van de 19de
en 20ste eeuw.
In de Speciale Collecties wordt ieder half jaar een nieuwe presentatie uit de rijke
kostuumcollectie getoond.

Cuypersbibliotheek
De Cuypersbibliotheek is de grootste en oudste kunsthistorische bibliotheek van
Nederland en is na een intensieve restauratie, geheel in originele staat
teruggebracht. De prachtige leeszaal van de 19de-eeuwse bibliotheek is vanaf de
opening van het museum ook voor het publiek te bezichtigen. Hier kunnen
bezoekers, studenten en kunsthistorici binnenlopen en zich verdiepen in de collectie
van het Rijksmuseum. Om deze reden zijn er i-pads beschikbaar en wordt, net als
overal in het museum, gratis wifi aangeboden.

Nieuwe aanwinsten
Met steun van fondsen, bedrijven en particuliere schenkers zijn de afgelopen tien
jaar honderden nieuwe objecten en kunstwerken verworven en gerestaureerd,
waarvan er ruim 100 worden getoond.
Hoogtepunten:
 Het Nederlandse gevechtsvliegtuig (1917) de 'Bantam' genaamd. Aankoop
mogelijk gemaakt door familie M.B.T. de Groot


Een zeldzame witte stoel van de Nederlandse ontwerper en architect
Gerrit Rietveld (1923) Met steun van de BankGiro Loterij






De vierkante man (1951) van Karel Appel, een van de oprichters van de
20e-eeuwse kunstbeweging Cobra. Met steun van de BankGiro Loterij
De legendarische Mondriaan jurk (1965/1966) van de Franse
modeontwerper Yves Saint Laurent, gebaseerd op het werk van
Mondriaan. Met steun van de BankGiro Loterij.
De Bone Chair (2006) vormt het chronologisch sluitstuk van de presentatie.
Langdurig bruikleen van de ontwerper Joris Laarman en Droog Design.



Een van de duizenden 19de- en 20ste-eeuwse verworven foto's, is het
Gezicht op de brug Transbordeur (1929) door Lászlo Moholy-Nagy.
Verworven met steun van de Vereniging Rembrandt en Baker & McKenzie.



In het jaar dat het werk werd gemaakt, 1866, het zonovergoten Rue Notre
Dame van Johan Barthold Jongkind was revolutionair door het gekozen
onderwerp en de stijl waarin het was uitgevoerd. Verworven met steun van de
Vereniging Rembrandt, ook dankzij het Prins Bernhard Cultuurfonds, de BankGiro
Loterij en het Rijksmuseum Fonds.



Twee spectaculaire koninklijke huwelijkskoffers met Boulle-marqueterie,
gemaakt door de Franse meubelmaker André-Charles Boulle, gegeven in
1688 aan een neef van de Zonnekoning Louis XIV. Verworven dankzij steun van
de BankGiro Loterij, de Mondriaan Stichting, Vereniging Rembrandt, SNS Reaal
Fonds en een particuliere sponsor.



De Beuningkamer, afkomstig uit een herenhuis aan de Keizersgracht, is een
van de mooiste mahoniehouten interieurs uit de Rococo-periode (18de
eeuw). De kamer wordt in zijn geheel als stijlkamer gepresenteerd en is lange
tijd niet te zien geweest. De intensieve restauratie is mogelijk gemaakt dankzij de
steun van de Patronen van het Rijksmuseum.



Het Portret van Adolf en Catharina Croeser aan de Oude Delft, beter bekend
als De burgemeester van Delft en zijn dochter (1655) van Jan Steen
behoort tot de topstukken van de collectie 17de eeuw. Verworven met steun van
de BankGiro Loterij, Mondriaan Fonds, VSB, Vereniging Rembrandt en Stichting
Nationaal Fonds Kunstbezit.









Meisje met brede hoed, na een uitgeschreven prijsvraag Augusta genoemd
(1645-1650) van Caesar van Everdingen, plaatst de 17de-eeuwse
schilderkunst in een nieuw en zonniger licht.. Verworven dankzij de BankGiro
Loterij. Restauratie is mogelijk gemaakt door het Irma Theodora Fonds.
Gezicht op de Herengracht van Gerrit Berckheyde, (1671-72), doet
onverwacht modern aan en is een van de hoogtepunten van het Nederlandse
landschapsgenre in de Gouden Eeuw. Verworven met steun van Royal Dutch
Shell , de stichting Nationaal Fonds Kunstbezit en de BankGiro Loterij .
De ingetogen Mater Dolorosa (c. 1500-1510), is een levensechte Vlaamse
terracotta buste van een treurende Maria. Verworven met steun van de BankGiro
Loterij.
De imposante twee meter hoge houten hemelse krijgers uit Japan, oftewel De
tempelwachters uit de 14e eeuw, maken in het nieuwe Aziatische Paviljoen
een onuitwisbare indruk. Verworven met steun van de BankGiro Loterij, M.J.
Drabbe Fonds, Mondriaan Stichting en Vereniging Rembrandt.
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