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Uitgelicht

14 beste  
kunstmusea
Het Mauritshuis behoort tot  
de 14 beste kunstmusea van  
de wereld volgens het online 
kunstplatform ‘Artspace’.

Een stadspaleis  
in Den Haag 
Het Mauritshuis is van 
oor sprong een stadspaleis, 
gebouwd voor Johan Maurits, 
prins van Nassau-Siegen, in  
de 17de eeuw. 

Jubileumjaar 
In 2022 bestaat het Mauritshuis  
als museum 200 jaar en  
dit zal groots worden gevierd  
met tentoon stellingen en  
speciale evenementen.

Ruim 200  
schilderijen 
De permanente collectie bestaat 
uit ruim 200 schilderijen.

Twee locaties
Naast ons stadspaleis bevindt 
zich in het centrum van  
Den Haag nog een tweede 
prachtige locatie. Galerij Prins 
Willem V, een verborgen parel 
gelegen naast museum  
de Gevangenpoort. Hier is  
de Mauritshuis-collectie 
ontstaan. Momenteel zijn er nog 
circa 150 meesterwerken uit 
deze collectie te bewonderen.

30  
minuten
Vanaf Schiphol bent u binnen  
30 min. in Den Haag.

Museum  
sinds 1822 
Sinds 1822 is het Mauritshuis 
officieel een museum en kreeg  
het de naam Koninklijk Kabinet 
van Schilderijen.
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Johannes Vermeer, Meisje met de parel,  
c. 1665

Carel Fabritius, Het puttertje, 1654
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Bezoek: De collectie

Wist u dat? 
•  Het Mauritshuis maar liefst drie schilderijen in 

bezit heeft van de 36 meester werken die wereld-
wijd van Vermeer bekend zijn.

•  Weinig mensen weten dat elf schilderijen van  
Rembrandt de muren van het Mauritshuis 
sieren. Daarmee is het de op één na grootste 
Rembrandt collectie van Nederland.

•  Het beroemdste vogeltje, Het puttertje (bekend 
door het gelijknamige boek van Donna Tartt) 
ook in het Mauritshuis hangt.

•  Schilders ook samenwerkten, zodat het beste 
van beiden samen kwam. De twee beroemde 
Vlaamse meesters Rubens en Brueghel laten dit 
zien in het Aardse paradijs. 
 

Onze meesters
In het Mauritshuis kunt u het beste van  
de Nederlandse en Vlaamse schilderkunst uit  
de tijd van Rembrandt en Vermeer bewonderen.  
In 1,5 uur ontdekt u beroemde werken van 
Vermeer, Rembrandt, Frans Hals, Fabritius en 
Rubens in de klassieke zalen van dit prachtige 
Haagse stadspaleis. 

Een kijkje bij het Meisje thuis 
Het bekendste meesterwerk in het Mauritshuis  
is zonder twijfel Meisje met de parel van Johannes 
Vermeer. Vóór 1881 was ‘het Meisje’ nog niet 
bekend. De kunst verzamelaar A.A. des Tombe 
kocht het verwaarloosde schilderij voor  
omge rekend 1 euro, plus de koperspremie  

van dertig cent. Nu is het kunstwerk van  
onschatbare waarde. Tijdens de verbouwing van  
het Mauritshuis (2012 – 2014) ging ‘het Meisje’  
voor de eerste keer op wereldtournee. Hierdoor 
werd het schilderij een nog groter icoon. Ruim  
350 jaar nadat Vermeer het meesterwerk heeft 
geschilderd, is ‘het Meisje’ uitgegroeid tot  
een dagelijkse inspiratiebron voor velen over  
de hele wereld. 

Jan Brueghel de Oude, Peter Paul Rubens, Het aardse paradijs met de zondeval van 
Adam en Eva, c. 1615
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Bezoek: Het gebouw

Stadspaleis in hartje Den Haag 
Het Mauritshuis in Den Haag werd als woon-
huis gebouwd voor graaf Johan Maurits van 
Nassau-Siegen (1604 – 1679). Hij was een nazaat  
van Willem van Oranje en gouverneur van de 
Nederlandse kolonie in Brazilië tussen 1636  
en 1644. Johan Maurits was de eerste bewoner  
en vandaar de naam ‘Mauritshuis’.

Het statige stadspaleis is gelegen aan de Hofvijver, 
in de directe nabijheid van gebouwen van regering 
en parlement. Het is één van de belangrijkste 
17de-eeuwse monumenten die Nederland rijk is. 
Sinds 1822 is het in gebruik als museum onder  
de naam Koninklijk Kabinet van Schilderijen.

In de loop van de 19de en 20ste eeuw groeide  
het Mauritshuis uit tot een museum dat jaarlijks 
vele bezoekers uit binnen- en buitenland 
ontvangt. Door het intensieve gebruik bleek 
uitbreiding noodzakelijk. In 2012 werd begonnen 
met een zeer ambitieus bouwproject dat twee jaar 
in beslag nam. Zowel interieur als exterieur van 
het monument werden tijdens deze verbouwing 
grondig onder handen genomen. Daarnaast 
verdubbelde het oppervlak van het museum.  
Een grote winkel en een fraaie brasserie zijn nu 
gevestigd in de foyer van het museum.

05

https://youtu.be/T5CS--bZN00
http://www.mauritshuis.nl


Over het museum

www.mauritshuis.nl

Praktische informatie

Openingstijden Mauritshuis
Maandag  13.00 – 18.00 uur
Dinsdag – Zondag  10.00 – 18.00 uur

Afwijkende openingstijden zijn te vinden op  
de website.

Een bezoek aan het Mauritshuis duurt gemiddeld  
1 tot 1,5 uur.

Adres 
Plein 29, 2511 CS Den Haag

Toegang
Volwassenen* € 17, 50
Touroperators* € 15 , 00
Jongeren (t/m 18 jaar)* gratis

*prijzen onder voorbehoud 
*inclusief gratis toegang tot Galerij Prins Willem V

Mauritshuis Tour
Luister naar verhalen achter de schilderijen met  
de multimediatour. Deze is als website te bezoeken 
via tour.mauritshuis.nl. Onze Multimediatour is 
beschikbaar in het Nederlands en Engels. Er is  
ook een tour met alleen de hoogtepunten uit  
de collectie in het Duits, Engels, Frans, Spaans, 
Italiaans, Portugees, Chinees (Mandarijn) en 
Japans.

Contact
Voor alle informatie over rondleidingen en  
exclusieve groepsreserveringen kunt u contact
opnemen via trade@mauritshuis.nl. 

Afstand 
•  Vanaf Schiphol bent u binnen 30 min. in  

Den Haag. 
•  Vanaf station Den Haag Centraal is het 10 min. 

lopen naar het Mauritshuis. 
• Vanaf Delft bent u binnen 20 min. in Den Haag. 
•  Vanaf Rotterdam bent u binnen 30 min. in  

Den Haag. 

Wilt u meer informatie over Den Haag. 
Kijk op: Den Haag. 

Groepen komen in aanmerking voor een aparte
audiotour. Hierin worden ook enkel de hoog      te-
punten van de collectie uitgelicht. Deze audiotour 
is beschikbaar in de bovengenoemde talen.
 
Rondleidingen
De meesterwerken komen nóg meer tot leven door 
een rondleiding van onze ervaren rondleiders.  
De kosten hiervoor bedragen € 100,- voor een groep 
van 15 personen. Wilt u liever uw eigen gids 
meenemen? Ook dit is mogelijk met een groep van 
maximaal 20 personen. Wij ontvangen graag uw 
aanvraag en bespreken met u de mogelijkheden. 

Exclusief bezoek
De meest bijzondere bezoekervaring in het  
Mauritshuis kunt u beleven door een exclusief 
bezoek aan onze collectie. Uw groep is als enige  
te gast in het museum, waardoor u nóg meer  
oog in oog met de kunstwerken komt te staan. 

 

 

 Amsterdam,  

     

Schiphol 

 

Rotterdam 

Delft 
 Den Haag

 

Eerste Kamer
Binnenhof

Plein

Mauritshuis 
Centraal 
Station 
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Rembrandt, Zelfportret, 1669 

Ambrosius Bosschaert de Oude,  
Vaas met bloemen in een venster, c. 1618

Frans Hals, Lachende jongen, c. 1625

Johannes Vermeer, Gezicht op Delft, c. 1660 – 1661

Rembrandt, De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp, 1632

Over het museum

www.mauritshuis.nl

Diversiteit in meesterwerken

Paulus Potter, De Stier, 1647
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Tentoonstellingen 2021 – 2022

Vervlogen – geuren in kleuren  
11 februari – 6 juni 2021

Geurstation met bloemenlucht in tentoonstelling.  

Geurende bloemen en parfums, stinkende  
grachten en onwelriekende lichaamsluchtjes, geur 
en gezondheid, nieuwe geuren uit de verre wereld 
(specerijen, tabak, koffie en thee), de verdwenen 
geuren van bleekvelden, oude ambachten en 
meer. Valt het leven van de 17de eeuw in geuren te 
vangen? Hoe werd geur (en de reuk) uitgebeeld? 
Het Mauritshuis gaat in deze tentoonstelling  
op geur-historisch onderzoek uit. Bij de kunst 
worden diverse historische geuren gebrouwen  
om de schilderijen in de tentoons telling tot leven 
te wekken.

Hallo Vermeer!
10 juli – 5 september 2021

  

Meisje wijst naar het Meisje met de parel van Johannes Vermeer, 
c. 1665 

Vanaf 10 juli 2021 is de familie-doe- tentoonstelling 
Hallo Vermeer! te beleven in het Mauritshuis. 
Families met kinderen van 3 tot 11 jaar kunnen 
spelenderwijs kennis maken met Vermeer door 
verschillende leuke en creatieve activiteiten in het 
museum. Welke verf gebruikte Vermeer in zijn 
schilderijen? Hoe speelde hij met licht? Hoe laat 
men zich wereldwijd nog steeds inspireren door zijn 
kunstwerken? Entree is gratis voor iedereen tot en  
met 18 jaar.

Facelifts & make-overs
7 oktober 2021 – 9 januari 2022

 
Detail van schilderij van Frans Hals, Portret van Aletta Olycan, 
1625, tijdens restauratie. 

In 2021 is het ruim 25 jaar geleden dat het 
restauratieatelier op de zolder van het  
Mauritshuis werd ondergebracht. Een team van 
eigen restauratoren houdt zich daar dagelijks 
bezig met conservering, restauratie en materiaal- 
technisch onderzoek. In Facelifts & make-overs 
worden de meest intrigerende restauraties uit  
de afgelopen twintig jaar uit de doeken gedaan, 
waaronder schilde rijen van Rembrandt, Vermeer, 
Hals, Steen en Rubens.
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200 jarig jubileum 

In 2022 bestaat het Mauritshuis Koninklijk Kabinet  
van Schilde rijen precies 200 jaar als museum en  
dat wordt natuurlijk groots gevierd met een aantal spraak
makende tentoons tellingen en feestelijke evenementen.

Bloemententoonstelling!
 Voorjaar 2022

  

 
Jan Davidsz de Heem, Vaas met bloemen, c. 1670

In het jubileumjaar van het Mauritshuis vindt ook 
de wereld beroemde Floriade-Expo plaats die één 
keer in de tien jaar wordt georganiseerd. Reden te 
meer voor het Mauritshuis om zichzelf te trakteren 
op een vorstelijk boeket bloemen voor het jubileum. 

De tentoonstelling toont de aller mooiste bloem-
stillevens uit de 17de eeuw.

Spectaculaire afsluiting 
Najaar 2022

 
Jan Steen, Soo voer gesongen, soo na gepepen, c. 1668 - 1670 

Het jubileumjaar eindigt met een spectaculaire 
tentoonstelling van internationale allure!  
 
Meer infor matie volgt.
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Exclusieve mogelijkheden

Exclusief bezoek
Voor de allermooiste museum-ervaring 
bieden wij ook verscheidene exclusieve 
arrangementen aan. Er zijn veel moge-
lijkheden, zowel overdag als in de avond! 
Het museum exclusief voor u en uw 
gezelschap, alleen met alle kunst-
werken? Het kan! Naast het museum 
voor u alleen, kunt u ook zelf een 
programma samenstellen. Beleef de 
verhalen achter de schilderijen met  
de boeiende Multimediatour. Of wilt u 
een rondleiding door één van onze 
enthou siaste gidsen? Ze staan speciaal 
voor u klaar. Heeft u zelf een speciale 
wens of leuk idee? Neem vooral contact 
met ons op. Wij denken graag met u 
mee.

Prijzen

Toegangsprijzen afhankelijk van  
het aantal personen:
Groepen tot 20 personen  € 1.000,-
Groepen van 21 – 40 personen  € 1.900,-
Groepen tot 41 – 60 personen  € 2.700,-
Groepen tot 61 – 80 personen € 3.400,-
Groepen tot 81 – 100 personen € 4.000,-
Groepen groter dan 101 personen op 
aanvraag*

* Prijzen zijn inclusief entree, en exclusief  
21% BTW en rondleider. Prijs per rondleiding  
€ 150 euro, 25 personen per rondleider.

Champagne-ontvangst 
Maak uw bezoek extra bijzonder en 
begin of eindig met een heerlijk glas 
champagne in onze mooie Brasserie.  
Dit arrangement is beschikbaar voor 
groepen vanaf 12 personen. Op aan-
vraag is het ook mogelijk om met uw 
groep het glas te heffen in onze  
prachtige Gouden Zaal, de mooiste 
ruimte van het Mauritshuis, in 1704 
ingericht in vergulde Lodewijk XIV-stijl.

Brasserie

Glas champagne en amuse € 13,50 p.p.
Glas cava en amuse € 8,50 p.p.

Mini-college
Over onze meesterwerken raakt  
de bezoeker nooit uitgesproken! Kunst-
liefhebbers komen dankzij onze  
algemene introductie meer te weten 
over de unieke collectie schilderijen in 
het Mauritshuis. Het programma wordt 
gehouden in onze speciale educatieve 
ruimte.

Capaciteit: maximaal 30 deelnemers
Tijdsduur: 30 minuten
Kosten: € 175,-

* Deze activiteit kunt u aanvullen met een 1 uur 
durende rondleiding (kosten: € 100 euro per gids 
gedurende openingstijd / € 150 euro per gids buiten 
openingstijden)

Portretschilderen
 Kijk elkaar nog eens goed in de ogen. 
Onze museumdocenten vertellen bij 
een aantal van onze topstukken  
de geheimen van een sprekend zelf-
portret. Daarna mag iedereen zelf deze 
geheimen toepassen op het schilderen 
van een eigen portret.

Capaciteit: maximaal 30 deelnemers
Tijdsduur: 90 minuten
 Kosten: € 900,- per sessie exclusief 
bezoek museum
 
Voor alle informatie over exclusieve 
arrangementen kunt u contact 
opnemen met trade@mauritshuis.nl.
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Neem een topstuk mee uit de collectie in de vorm 
van een prachtig sieraad, mooi vormgegeven 
wens kaarten of een accessoire voor in huis: koel-
kastmagneten, kussen of theelichthouders. Voor  
de kinderen zijn er spelletjes en leuke kinder-
boeken. Eén daarvan vertelt het spannende verhaal 
van de ‘huismuis’ van het Mauritshuis: Maurits 
Muis (alleen in Engels: Maurits Mouse and 
Rembrandt). Het Meisje met de Parel is natuurlijk 
overal in de shop te vinden. Laat haar je bescher-
men tegen de regen (paraplu, regenhoed en jas) of 
helpen tijdens het koken (keukenschort of oven-
wanten), neem haar mee op je wereldreis (rolk-
offertje) of gewoon op de fiets (fietsbel), drink een 
kopje koffie met haar (dienblad) óf neem haar mee 
in bad (een bestseller: het Meisje-badeendje)! 

Bloemen zijn een populair thema in de shop, met 
een aantal schitterende boeketten op verschillende 
items: onder meer handschoenen, onderborden, 
dienbladen en shawls versierd met tulpen, rozen, 
pioenen, lelies en andere heerlijk geurende planten.
Van de topstukken uit de collectie zijn allemaal 
oogstrelende reproducties te koop: Meisje met de 
Parel, Gezicht op Delft (ook van Johannes Vermeer) 

en natuurlijk het beroemdste vogeltje ter wereld:  
Het Puttertje van Carel Fabritius.

Alles is natuurlijk ook online te vinden en te 
bestellen: mauritshuis.nl/shop.

Over het museum

www.mauritshuis.nl

Winkel

Haal het Mauritshuis in huis  
en breng een bezoek aan de shop  
van het museum.
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Voor elke smaak is er iets lekkers te vinden, van 
koffie met het (in Den Haag legendarische!) 
hazelnootcrème gebak van ‘Maison Kelder’ tot aan 
een glas heerlijke wijn met een frisse salade. Er is 
altijd een ‘soep van de dag’, een wisselende selectie 
van de smakelijkste sandwiches en er kan uitge-
breid worden geborreld met de al even beroemde 
bitterballen van de Hollandse firma ‘Van Dobben’, 
altijd geserveerd met pittige mosterd. 

Op het menu staan steeds eigentijdse gerechten, 
geïnspireerd op de kunstwerken in het museum, 
veelal bereid met ingrediënten van eigen bodem. 
In de brasserie van het Mauritshuis wordt iedere 
bezoeker een echte levensgenieter!

Over het museum

www.mauritshuis.nl

Brasserie 

Kunst en keuken zijn de perfecte combinatie en  
dus nodigt het Mauritshuis u graag uit in zijn eigen brasserie, 
gelegen naast het museum met een eigen ingang. 

Openingstijden
Maandag 
12.30 – 17.00 uur

Dinsdag – Zondag  
11.00 – 17.00 uur

Contact
+31 (0)70 302 34 80 
trade@mauritshuis.nl
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Vermeer menu
•  Hollandse erwtensoep met rookworst
• Hutspot met zachtgegaard rundvlees
• Hollandse appeltaart met kaneel en slagroom (v)
•  Inclusief brood en boter, 1 (fris)drank naar keuze 

en 1 kop koffie/thee

Prijzen  2 gangen: € 24,50 p.p. 
3 gangen: € 28,50 p.p.

Rembrandt menu
• Zaanse mosterdsoep (v)
• Stamppot vergeten groenten met visstoof
• Hollandse appeltaart met kaneel en slagroom (v)
•  Inclusief brood en boter, 1 (fris)drank naar keuze 

en 1 kop koffie/thee

Prijzen  2 gangen: € 24,50 p.p. 
3 gangen: € 28,50 p.p.

Paulus Potter menu
•  Twee sneden Landbrood met Goudse kaas en 

een rundvlees croquet 
•   Soep van de dag
• Ijswater met munt en citroen

Prijzen € 15,00 p.p.

Frans Hals menu
•  Stamppot van het seizoen met zacht gegaard  

rundvlees
• Ijswater met verse mint en citroen

Prijzen € 16,00 p.p.

Carel Fabritius menu
•  Cocktail van Noordzeegarnalen
• Soepje van de dag
•  Stamppot vergeten groenten en vis van het 

seizoen
•  Glaasje hangop met biologische vruchtencompote
• Ijswater met verse mint en citroen

Gerechten zijn kleine porties, tegelijk geserveerd.
Prijzen € 31,50 p.p.

Over het museum

www.mauritshuis.nl

Arrangementen speciaal  
voor tourgroepen
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Johann Georg Ziesenis, 
Portret van stadhouder Willem V  
(1748 – 1806), c. 1768 – 1769.

Adres
Galerij Prins Willem V  
is gelegen aan het Buitenhof,  
op vijf minuten lopen van  
het Mauritshuis.

Openingstijden 
Galerij Prins Willem V
blijft voorlopig nog gesloten.

Meer informatie:  
Galerij Prins Willem V

Over het museum

www.mauritshuis.nl

Galerij Prins Willem V

Galerij Prins Willem V ligt op steenworp afstand 
van het Mauritshuis. In de Galerij zijn circa 150  
Hollandse en Vlaamse meesterwerken uit de 
Mauritshuis-collectie te bewonderen zoals Jan 
Steen, Paulus Potter, Frans van Mieris, Gerard 
van Honthorst en Peter Paul Rubens. Samen 
laten ze zien hoe groot de koninklijke 
schilderijen verzameling van stadhouder Prins 
Willem V van Oranje-Nassau (1748 – 1806) was.

Galerij Prins Willem V is de eerste openbare 
schilderijenverzameling van Nederland.  
Prins Willem V liet de zaal in 1774 bouwen om  
er zijn indrukwekkende schilderijenverzameling 
tentoon te stellen. De wanden hingen er bomvol, 
zodat de rijkdom van zijn verzameling goed 
te zien was. 

Een verborgen parel in Den Haag.
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Sponsoren en fondsen 
Het Mauritshuis bezit één van de mooiste  
collecties Nederlandse schilderkunst in de wereld. 
De collectie wordt jaarlijks bezocht door vele 
internationale en nationale bezoekers. Het 
Mauritshuis heeft al diverse mooie bedrijven en 
organisaties aan zich mogen binden. Reden te 
meer om te informeren welke samenwerkings-
mogelijkheden er voor u zijn.

Hoofdsponsors: 

Vrienden van het Mauritshuis
Met de steun van onze Vrienden kunnen wij het 
beste van de Nederlandse schilderkunst uit  
de 17de eeuw blijven delen met iedereen. Het 
Mauritshuis mag al jaren rekenen op de steun van 
zijn Vrienden. De steun van de Vrienden zorgt 
ervoor dat het museum unieke meesterwerken kan 
blijven verwerven en inspirerende tentoons-
tellingen kan realiseren. Lees meer!

Wist u dat? 
•  Het Mauritshuis sinds 1987 een vrijwilligers-

organisatie heeft die door hun werk geld  
genereren voor de stichting.

•  De vrijwilligersorganisatie van het Mauritshuis 
één van de oudste binnen de Nederlandse musea 
is. Inmiddels bestaan zij al meer dan 30 jaar. 

•  Het Mauritshuis een internationale vrienden-
groep heeft opgericht met een Engelstalig 
programma, om aan de betrokkenheid van de 
grote internationale gemeenschap in Den Haag 
te voldoen. 

Over het museum

www.mauritshuis.nl

Partners en Vrienden
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De kunstwerken van het Mauritshuis zijn niet alleen  
in het museum te bewonderen, maar er zijn ook  
allerlei manieren om thuis te genieten. Het Mauritshuis 
komt online naar je toe!

Eerste gigapixel-museum
Het Mauritshuis is geheel in gigapixel-formaat 
gedigitaliseerd, als eerste museum ter wereld. 
Door de koppeling met de Second Canvas-app van 
het Mauritshuis worden ook de mooiste verhalen 
achter de meesterwerken onthuld én kan er tot op 
de kwaststreek worden ingezoomd. Maar liefst  
36 meesterwerken, waaronder alle Vermeers, 
vier Rembrandts, drie Jan Steens, Het puttertje 
van Fabritius en De stier van Potter, zijn tot in het 
allerkleinste detail te bewonderen. Ontdek de app 
via de Second Canvas-app van het Mauritshuis. 
Deze is gratis te downloaden in de AppStore en 
Google Play.

Online workshops
Iedereen kan zelf aan de slag gaan met tekenen, 
schilderen en fotograferen tijdens de online 
workshops. Ontdek de verhalen achter de kunst-
werken en de werkwijze van oude meesters als 
Rembrandt en Vermeer.

Kinderactiviteiten voor thuis
Ga samen met de kinderen aan de slag met  
de collectie. Op de Mauritshuis-website staan  
de leukste kleurplaten, doe-opdrachten en de 
mooiste verhalen. Ook kindermascotte Maurits 
Muis laat de mooiste schilderijen zien. 

Kijken en luisteren
Allemaal bij elkaar op de website: alle filmpjes  
uit de YouTube-serie KIJK: Oude Kunst, Nieuwe 
verhalen, onder meer schilderijen van Rubens, 
Van der Weyden, Vermeer én een schilderij dat  
200 jaar lang was verdwenen. 

Eén schilderij, één artiest, één lied. Door middel 
van ons nieuwe muzikale project Bekijk het 
Mauritshuis met je oren laten we iedereen met  
een frisse blik naar onze kunst kijken, door een 
nummer over het kunstwerk te horen. Singer- 
songwriters laten zich inspireren door bekende  
en minder bekende meesters uit de collectie van 
het Mauritshuis. 

Over het museum

www.mauritshuis.nl

Online activiteiten

Klik deze link en Ontdek het beste uit de tijd van 
Rembrandt en Vermeer thuis op de bank!
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Simone Hollen 

+31 (0)70 302 3435

trade@mauritshuis.nl 
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