
WELKOM IN HET RIJKSMUSEUM! 
 

Het Rijksmuseum is hét museum van Nederland. Na tien jaar 
verbouwen, restaureren en renoveren opende het Rijksmuseum op 
13 april 2013 in volle glorie weer zijn deuren voor het publiek. Zowel 
het gebouw als de presentatie van de collectie ondergingen een 
totale transformatie. De vernieuwing resulteerde in een 
verrassende inrichting, prachtige tentoonstellingen, bruisende 
evenementen en vele prettige faciliteiten voor jong en oud. 
 
De wereldberoemde collectie van het Rijksmuseum wordt op een 
geheel nieuwe wijze gepresenteerd. De bezoekers maken een reis 
door de eeuwen en ervaren zo een gevoel voor schoonheid en een 
besef van tijd. In 80 zalen, vertellen 8.000 objecten het verhaal van 
800 jaar Nederlandse kunst en geschiedenis van de Middeleeuwen 
tot Mondriaan.  

Het Rijksmuseum wordt mede mogelijk gemaakt door Founder Philips en 

hoofdsponsoren BankGiro Loterij, ING en KPN.  

  

www.rijksmuseum.nl/pers 
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HET RIJKSMUSEUM 
 

Reis door de tijd. Van de Middeleeuwen tot Mondriaan 

De presentatie van de collectie van het Rijksmuseum is een reis door de Nederlandse 

(kunst)geschiedenis vanaf de Middeleeuwen tot en met de 20ste eeuw. Het verhaal van 

Nederland is in een internationale context geplaatst en wordt, verspreid over vier etages, in 

chronologische volgorde verteld. Schilderijen, prenten, tekeningen, foto’s, zilver, porselein, 

Delfts blauw, meubels, juwelen, wapens, kostuums en andere voorwerpen uit de 

Nederlandse geschiedenis vertellen samen het verhaal. 

 

Meer dan 30 zalen zijn gewijd aan de glorie van de Gouden Eeuw, toen de Hollandse jonge 

handelsrepubliek wereldwijd toonaangevend was op het gebied van handel, wetenschap, 

scheepvaart en kunst. De Eregalerij vormt het hart van het museum; hier hangen de 

wereldberoemde meesterwerken van Vermeer, Rembrandt, Frans Hals en Jan Steen. De 

Eregalerij leidt de bezoeker naar de rijk gedecoreerde ruimte die architect Cuypers eind 19de 

eeuw speciaal voor De Nachtwacht van Rembrandt van Rijn liet maken, en waar dit grootse 

meesterwerk is te bewonderen. 

 

Nieuw in de presentatie van het Rijksmuseum is de collectie 20ste eeuw. Schilderijen, 

meubels, fotografie, films en historische voorwerpen geven een beeld van de 

cultuurgeschiedenis van het moderne Nederland in de afgelopen eeuw. 

 

De buitenzaal 

De Rijksmuseumtuinen is ontworpen door de Nederlandse tuin- en landschapsarchitecten 

Copijn en gebaseerd op het originele ontwerp van Cuypers uit 1901. In de tuinen zijn diverse 

van de oorspronkelijke tuinstijlen terug te vinden, evenals delen en ornamenten van 

historische gebouwen en klassieke standbeelden. Een fontein, een waterkunstwerk 

ontworpen door Jeppe Hein, een 19de-eeuwse kas met ‘vergeten’ groeten en een kindertuin 

met speeltoestellen van Aldo van Eyck zijn aan deze openbare buitenzaal  toegevoegd.  

 

Tot slot 

Het Rijksmuseum is 365 dagen per jaar voor publiek geopend en biedt gratis toegang voor 

iedereen tot en met 18 jaar. 
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DE VERBOUWING 
VERDER MET CUYPERS  
 

Het project 

Het Rijksmuseum is sinds 1885 gehuisvest in het huidige gebouw, dat is ontworpen door de 

Nederlandse architect Pierre Cuypers (1827-1921). Het monumentale gebouw was na ruim 

125 jaar intensief gebruik aan een grondige opknapbeurt toe. Daartoe is in het jaar 2000 

door het toenmalige kabinet officieel besloten. In 2001 is aan het Spaanse 

architectenbureau Cruz y Ortiz uit Sevilla de opdracht verleend het museum klaar te maken 

voor de 21e eeuw. Met respect voor Cuypers voegden zij moderne ruimtes en up-to-date 

faciliteiten aan het neogotische gebouw toe. De Parijse architect Jean-Michel Wilmotte 

ontwierp de inrichting van de zalen en combineerde de 19e-eeuwse grandeur met modern 

design. Onder leiding van Van Hoogevest Architecten werd de reconstructie van de 

oorspronkelijke decoraties van Cuypers op diverse plaatsen in het gebouw uitgevoerd.  

 

Ontwerpoverzicht 

In 2001 koos een commissie onder leiding van Rijksbouwmeester Jo Coenen, na een 

Europese aanbestedingsprocedure, de Spaanse architecten Cruz en Ortiz uit Sevilla om een 

nieuw ontwerp voor het Rijksmuseum te maken. In een aparte Europese aanbesteding werd 

Van Hoogevest Architecten geselecteerd voor de restauratie.  

 

Moderne elementen 

De architecten Cruz en Ortiz hebben het 19de-eeuwse gebouw veranderd in een licht en 

open museum van de 21ste eeuw. Alle latere toevoegingen aan het gebouw zijn 

weggehaald, zoals de verlaagde plafonds en de tussenverdiepingen. Cruz en Ortiz gaven 

het Rijksmuseum daarnaast een spectaculaire nieuwe entree, Atrium genoemd, een nieuw 

Aziatisch Paviljoen en een nieuw gebouw dat fungeert als dienstingang. Bezoekers kunnen 

genieten van moderne faciliteiten, waaronder een café, een winkel, een auditorium en voor 

het eerst ook de gerestaureerde bibliotheek. Daarnaast hebben de architecten het 

Ateliergebouw ontworpen, dat in 2007 opende. Hier zijn de restauratieateliers van het 

Rijksmuseum ondergebracht. Het gebouw voldoet aan de laatste eisen voor verduurzaming 

van de collectie en klimatologische beveiligingsmaatregelen.  

 

Het ontwerp van Cuypers 

In prominente ruimtes zijn de oorspronkelijke monumentale decoraties teruggebracht op de 

muren en plafonds, zoals in de Eregalerij, de Voorhal, de Nachtwachtzaal en in de 

trapportalen. Ook de verdwenen terrazzovloer in de Voorhal is in opdracht van Van 

Hoogevest Architecten volledig gereconstrueerd. Cuypers’ signatuur is in zijn geheel 

teruggebracht in de bibliotheek, de oorspronkelijke vorm en decoraties zijn hier prachtig 

behouden en gerenoveerd. 

 

Vijf tinten grijs 

De Franse binnenhuisarchitect Jean-Michel Wilmotte, die grote internationale faam heeft 

verworven met zijn werk voor o.a. het Louvre, werd gevraagd de inrichting van het 

Rijksmuseum voor zijn rekening te nemen. Om de restauratie van het 19de-eeuwse 

museum compleet te maken, heeft hij alle museale elementen voor de zalen ontworpen, 



zoals elegante vitrines, voetstukken, verlichting en meubilair. Wilmotte & Associés heeft ook 

het kleurenschema voor het interieur ontworpen, bestaande uit vijf tinten grijs. 

 

Het Atrium 

De architecten Cruz en Ortiz maakten van de oorspronkelijke binnenhoven een imposante 

nieuwe entreeruimte, Atrium genaamd. Door de glazen daken en lichte, gepolijste vloeren 

van het Portugees natuursteen die het daglicht reflecteren, krijgt het Atrium een royale, lichte 

uitstraling. De warme bakstenen gevels van het omringende hoofdgebouw, met al hun 

ramen en nissen, flankeren de binnenhoven. 

 

Onder waterniveau 

Het Atrium is gerealiseerd door de twee binnenhoven van het museum weer open te breken 

en de zalen die in de jaren vijftig en zestig waren toegevoegd te verwijderen. Hierdoor is een 

ruimte gecreëerd met een oppervlakte van 2.330 vierkante meter. Dit kon bovendien worden 

gerealiseerd door de vloer van de twee binnenhoven tot onder waterniveau te laten zakken 

en de fundering  onder de Passage geheel te vernieuwen. Een bouwtechnisch zeer 

complexe ingreep.  

 

De Passage 

Het Atrium bestaat uit twee delen die via een onderdoorgang onder de Passage met elkaar 

verbonden zijn. De entree van het Atrium ligt in de Passage. De gesloten wanden in de 

Passage hebben plaatsgemaakt voor grote glazen wanden, waardoor voorbijgangers de 

binnenhoven kunnen bewonderen. 

 

Kroonluchters 

Aan beide zijden van het Atrium sieren twee sculpturale witte ‘kroonluchters’ de ruimte. Zij 

breken de enorme omvang van de ruimte en hebben een tweeledige functie. Enerzijds 

zorgen de lamellen voor een betere akoestiek, anderzijds kunnen ze de ruimte verlichten. 

 

Het nieuwe, lichte entreeplein is voor alle bezoekers toegankelijk, ook zonder entreebewijs. 

Hier is ook het Café, de winkel, de informatiebalie, de kaartverkoop en de garderobe 

aanwezig. 

 

Het Aziatisch Paviljoen 

Het door Cruz en Ortiz ontworpen vrijstaande Aziatisch Paviljoen wordt omringd door water 

en ligt in de tuin aan de zuidkant van het Rijksmuseum. Het gebouw telt twee verdiepingen, 

heeft een grillige vorm en steekt met zijn gevel van Portugees natuursteen en glas af tegen 

de rode bakstenen van het hoofdgebouw. Kenmerkend zijn de schuine muren en opvallende 

zichtlijnen.  

 

Het Paviljoen is via een bovengrondse doorgang met het hoofdgebouw verbonden en 

gebouwd voor het tentoonstellen van voorwerpen en kunstwerken uit China, Japan, 

Indonesië, India, Vietnam en Thailand, die dateren uit 2000 v.Chr. tot 2000 n. Chr. De rijke 

collectie Aziatische kunst van het museum wordt gepresenteerd op een vloeroppervlakte 

van 485 vierkante meter, met ca. 365 tentoongestelde objecten.  

 

  



Het Ateliergebouw 

Het Ateliergebouw is ontworpen door de Spaanse architecten Cruz en Ortiz en werd in 2007 

geopend. Het was daarmee het eerste gebouw dat Cruz en Ortiz voltooiden als onderdeel 

van de renovatie van het Rijksmuseum.  

 

Het is bestemd voor het behoud en beheer van het Nederlands cultureel erfgoed en omvat 

een state-of-the-art centrum voor restauratie en conservering, wetenschapsbeoefening, 

onderzoek en opleiding. Het huisvest alle restauratieafdelingen van zowel het Rijksmuseum, 

de Universiteit van Amsterdam en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed.  

  

Het gebouw heeft een oppervlakte van meer dan 9.000 vierkante meter en de nieuwbouw is 

verbonden met het Veiligheidsinstituut, een bestaand gebouw dat door Cuypers is 

ontworpen en altijd onderdeel heeft uitgemaakt van het Rijksmuseum.  

 

Functionaliteit stond in het nieuwe ontwerp voorop. De opvallende getande dakconstructie, 

de glazen gevel aan de noordkant en de uitstekende, driehoekige ramen in de zijgevel 

zorgen ervoor dat er alleen noorder-licht binnenvalt. Alle ateliers, gangen, deuren en liften 

zijn hoger en breder dan gebruikelijk, wat het vervoer van grote kunstwerken mogelijk 

maakt. 

 

De Teekenschool 

Het multidisciplinaire educatieve centrum van het Rijksmuseum is ondergebracht in de 

historische Teekenschool. Na de renovatie heeft het voormalige schoolgebouw uit 1892 zijn 

oorspronkelijke functie weer: als plek waar mensen hun talenten kunnen ontwikkelen. Het 

gerestaureerde gebouw is het grootste centrum voor museumeducatie in Nederland. In de 

drie moderne ateliers wordt een scala van activiteiten georganiseerd. 

 

De Teekenschool dankt zijn naam aan zijn oorspronkelijke functie van tekenopleiding, een 

voorloper van de Gerrit Rietveld Academie. Het concept en ontwerp van het gebouw zijn 

ontwikkeld door architect Pierre Cuypers De architect zag de Teekenschool als een plek die 

kon bijdragen aan de ontwikkeling van het nationaal kunstonderwijs.  

 

De Philipsvleugel, nieuwe tentoonstellingsvleugel 

De Philipsvleugel werd eveneens vernieuwd en is de nieuwe tentoonstellingsvleugel van het 

Rijksmuseum. Net zoals voor het hoofdgebouw waren de architecten Cruz en Ortiz 

verantwoordelijk voor het ontwerp, samen met Van Hoogevest Architecten die de restauratie 

op zich nam. Op 1 november 2014 wordt de Philipsvleugel geopend en daarmee wordt het 

verbouwings- en transformatieproject van het Rijksmuseum na tien jaar afgerond.  

 

Het nieuwe gerenoveerde zalencircuit telt dertien tentoonstellingszalen, waaronder een 

aparte zaal voor wisselende fototentoonstellingen en een groot restaurant, ‘New-Style 

Brasserie’, met zonneterras. Voor het restaurant is een nieuw culinair concept ontwikkeld 

met chef-koks die als gastconservator bij toerbeurt wisselen. 

 

Met de opening van het laatste gedeelte van de nieuwe tuinen van de Philipsvleugel werd 

de vernieuwing van de ‘groene long’ rond het Rijksmuseum eveneens voltooid. In het 

nieuwe tuingedeelte rond de Philipsvleugel staat een 18de-eeuws tuinhuisje met daarvóór 



een centraal gelegen zwart-witte tegelvloer waar op gezette tijden met grote schaakstukken 

door bezoekers kan worden gespeeld. De collectie bouw-fragmenten en architectuur is 

verrijkt met één van de iconen van de Nieuwe Zakelijkheid: de telefooncel van Brinkman & 

Van der Vlugt uit 1931-32. 

 

  



GESCHIEDENIS 

 

Van 1800 tot eind 20ste eeuw 

Het Rijksmuseum opende, als Nationale Kunstgalerij, voor het eerst in 1800 zijn deuren. Het 

was toen gevestigd in het Huis ten Bosch in Den Haag. De collectie omvatte voornamelijk 

schilderijen en historische voorwerpen. In 1808 verhuisde het museum naar de nieuwe 

hoofdstad Amsterdam, waar het gevestigd werd in het Paleis op de Dam. 

 

Na het aantreden van koning Willem I kwamen de schilderijen met de nationale 

prentencollectie in het Trippenhuis aan de Kloveniersburgwal terecht en gingen de overige 

voorwerpen terug naar Den Haag. Het huidige gebouw werd in 1885 in gebruik genomen. 

Hierin werd ook het in Den Haag gevestigde Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en 

Kunst opgenomen, dat de basis zou vormen voor de latere afdelingen Nederlandse 

Geschiedenis en Beeldhouwkunst & Kunstnijverheid. 

Het begin 

Op 19 november 1798, ruim drie jaar na de stichting van de Bataafse Republiek tijdens de 

bezetting van Nederland door de Fransen, besloot de regering op voorstel van de minister 

van Financiën Isaac Gogel (naar Frans voorbeeld) een nationaal museum op te richten. 

Hierin werden in eerste instantie de restanten van de voormalige stadhouderlijke collecties 

in opgenomen, samen met allerlei voorwerpen die afkomstig waren van staatsinstellingen. 

Op 31 mei 1800 opende de Nationale Kunstgalerij voor het eerst zijn deuren. Er waren toen 

ruim 200 schilderijen en historische voorwerpen te zien. Samen met de eerste directeur, 

C.S. Roos, zorgde Gogel in de jaren hierop voor tal van aankopen. De eerste aankoop, De 

bedreigde zwaan van Jan Asselijn, werd voor 100 gulden gekocht en geldt nog steeds als 

een van de topstukken van het Rijksmuseum. 

Verhuizing naar Amsterdam 

In 1808 verhuisden de collecties op bevel van de nieuwe koning Lodewijk Napoleon, broer 

van keizer Napoleon, naar Amsterdam, dat de hoofdstad van het Koninkrijk Holland werd. 

De kunstwerken en voorwerpen werden ondergebracht in het Paleis op de Dam, het 

voormalige Amsterdamse stadhuis. Daar werden ze verenigd met de belangrijkste 

schilderijen van de stad, waaronder de Nachtwacht van Rembrandt. In 1809 opende het 

Koninklijk Museum op de bovenverdieping van het paleis zijn deuren. 

 

Enkele jaren nadat Willem I als nieuwe koning in 1813 naar Nederland was teruggekeerd, 

werd het museum als 'Rijks Museum', samen met de uit Den Haag afkomstige nationale 

prentencollectie, overgebracht naar het Trippenhuis, een 17de-eeuws stadspaleisje aan de 

Kloveniersburgwal waar de latere Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen 

toen al gehuisvest was. Tot verdriet van directeur Cornelis Apostool werden onder meer de 

historische voorwerpen in de jaren 1820 aan het inmiddels in Den Haag opgerichte Kabinet 

van Zeldzaamheden toegewezen. In Haarlem kwam in 1838 in Paviljoen Welgelegen een 

apart museum voor moderne, 19de-eeuwse kunst. Anders dan onder Lodewijk Napoleon 

werden in die tijd vrijwel geen grote aankopen gedaan. 



De kathedraal van Cuypers 

Het Trippenhuis was als museum ongeschikt. Velen vonden bovendien dat Nederland een 

echt nationaal museumgebouw moest hebben. Maar pas in 1876 kon na jarenlang gedoe 

met de bouw hiervan begonnen worden. De architect, Pierre Cuypers (1827-1921), had voor 

het Rijksmuseum een ontwerp in historische stijl gemaakt, een mengeling van gotiek en 

renaissance. Op 13 juli 1885 werd het museumgebouw officieel geopend. 

 

Behalve de schilderijen en prenten uit het Trippenhuis kwamen bijna alle oudere schilderijen 

van de Stad Amsterdam in het Rijksmuseum te hangen, waaronder schilderijen als 

Rembrandts Joodse bruidje die de bankier A. van der Hoop aan de stad had nagelaten. Uit 

Haarlem werd de verzameling 19de-eeuwse kunst aan het museum toegevoegd. Ook een 

belangrijk deel van het Kabinet van Zeldzaamheden, dat inmiddels was opgegaan in het 

nieuwe Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en Kunst, kwam weer naar Amsterdam 

terug. 

 

Renovaties 

Omdat de collecties voortdurend groeien en museale inzichten doorlopend veranderen, is in 

de loop van de tijd nogal veel aan het Rijksmuseumgebouw gesleuteld. Zo werden tussen 

1904 en 1916 aan de zuidwestzijde zalen aangebouwd, de huidige Philipsvleugel, die deels 

bedoeld waren om de collectie 19de-eeuwse schilderijen in onder te brengen die het 

echtpaar Drucker-Fraser het museum had geschonken. In de jaren `50 en `60 van de 20ste 

eeuw werden de oorspronkelijke twee binnenhoven volgebouwd om meer zaalruimte te 

creëren. 

In 1927 was onder het bewind van hoofddirecteur Schmidt-Degener het Nederlandsch 

Museum opgesplitst in de afdelingen Vaderlandse Geschiedenis en Beeldhouwkunst & 

Kunstnijverheid. Na 1945 werden zij in aparte delen van het gebouw ondergebracht. In de 

jaren `50 ontstond voorts de afdeling Aziatische Kunst als gevolg van het onderbrengen van 

de collectie van de Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst. 

Vooral in de jaren ’70 bereikte het aantal bezoekers recordhoogtes, tot bijna anderhalf 

miljoen per jaar. Het gebouw ging steeds minder voldoen aan de moderne eisen die aan een 

museum moesten worden gesteld. In de jaren ’90 van de twintigste eeuw werd de wens om 

het Rijksmuseum te renoveren steeds dringender.  



ALGEMENE INFORMATIE 
Adres 
Rijksmuseum 
Museumstraat 1 
Postbus 74888 
1070 DN Amsterdam 
 
Rijksmuseum.nl 
 
Openingstijden 
365 dagen per jaar van 9 tot 17 uur 
Rijksmuseumtuin, Rijksshop en Café zijn ook zonder entreeticket te bezoeken van 9-18 uur 
 
Prijzen 
€17.50  Vanaf 19 jaar (vanaf 1 november)   
€7.50  ING Pashouders  
  CJP 

Stadspas  
Gratis  T/m 18 jaar 

Museumkaart  
Vrienden Rijksmuseum 
ICOM 
Vereniging Rembrandt 
KOG 
VVAK 

     
Entreetickets  
Aan de kassa in het museum 
Online via Rijksmuseum.nl/etickets 
 
Bibliotheek en Rijksprentenkabinet 
De Rijksmuseum Research Library en het Rijksprentenkabinet beschikken over een 
gezamenlijke studiezaal. Voor afspraken en contact: studiezaal@rijksmuseum.nl 
 
Raadpleeg de bibliotheek ook online via rijksmuseum.nl/onderzoek-en-bibliotheek  
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