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ANDERS KIJKEN,
MEER ZIEN

TENTOONSTELLINGEN
& ACTIVITEITEN

Met een prikkelende mix van oude, moderne en
hedendaagse kunst, daagt Het Frans Hals Museum
je uit om anders te kijken. We brengen fenomenen
en ideeën samen, combineren pixels met verfstreken
en stellen kritische vragen, soms ook aan onszelf.
Daardoor  willen  we  je  verrassen,  nieuwe  perspectieven
bieden en vooral meer laten zien.
We ontmoeten je graag op onze twee monumentale
locaties  in  de  prachtige  oude  binnenstad  van  Haarlem.
Zien we je in 2021?
We hebben veel moois in petto!
Met hartelijke groet,
Directeur Ann Demeester

Foto’s: Mo Schalkx

namens het team van
het Frans Hals Museum

BEZOEKADRESSEN
www.franshalsmuseum.nl
023 511 5775
meet@franshalsmuseum.nl

Frans Hals Museum – Hal
Grote Markt 16
2011 RD Haarlem

Frans Hals Museum – Hof
Groot Heiligland 62
2011 ES Haarlem

MAG HET OOK MOOI ZIJN?
t/m 10 januari 2021

HAL

HAARLEMSE HELDEN. ANDERE MEESTERS
t/m 1 juli 2022

HOF

FRANS HALS.  ALLE  SCHUTTERSSTUKKEN
t/m 1 juli 2022

HOF

MUSEUM IN BLOEI
19 maart t/m 24 mei 2021

HOF

WHO IS SHE AND WHAT IS SHE TO YOU?
23 april t/m 24 oktober 2021

HAL

THUIS BIJ JORDAENS
15  oktober 2021  t/m  30  januari  2022

HOF

MUSEUM ONTLEED
26 november 2021  t/m 6 maart 2022

HAL

GEZICHTEN VAN NOORD-HOLLAND
2021 t/m 2024
MEER VOOR JEUGD
HAAL MEER UIT JE BEZOEK
MEET AT FRANS HALS MUSEUM

t/m 10 januari 2021
HAL

MAG HET OOK
MOOI ZIJN?

JACOBUS VAN LOOY
Piet, c. 1921
Geschonken door Stichting Jacobus van Looy
Foto: Arend Velsink
JACOBUS VAN LOOY
Witte poes in een open raam, c. 1895
Geschonken door Stichting Jacobus van Looy
Foto: Arend Velsink

Moet je als kunstenaar altijd maar vernieuwen
en meegaan met de laatste stroming? Of kun
je ook trouw blijven aan traditie en ambacht?
Voor Kees Verwey, Jacobus van Looy, Otto B.  
de Kat,  Coba  Ritsema,  Jaap  Ploos  van  Amstel  en  
vele andere Haarlemse schilders was het begin
twintigste  eeuw  helder:  kunst  moest  gewoon  mooi
zijn om naar te kijken.
En hoewel de tijdgeest alle ruimte gaf voor het
experiment, bleven zij bewust ‘conservatief’
schilderen in de traditie van het impressionisme
en  realisme  van  de  late  19e eeuw.  Gewoon mooi,
of zoals Kees Verwey zei: “Kijken is beleven, en
om de belevenis is het mij te doen.”
En  dat  is  precies  waar  het  in  Mag  het  ook  mooi  zijn?
om draait.

Mede mogelijk gemaakt door:

Foto: Gert Jan van Rooij

t/m 1 juli 2022

HAARLEMSE HELDEN.
ANDERE MEESTERS
Het Frans Hals Museum draagt de naam van de
beroemdste  kunstenaar  uit  Haarlem.  Maar  het  museum
is méér dan Frans Hals alleen. De collectie omvat
werken van een groot aantal andere meesters uit de
16de en 17de eeuw. In Haarlemse Helden. Andere
Meesters brengen we juist déze ‘helden’ uit de eigen
verzameling voor het voetlicht: Hendrick Goltzius,
Judith  Leijster,  Karel  van  Mander  en  nog  vele  anderen.

ADRIAAN VAN OSTADE
De Kwakzalver, 1948. In langdurig bruikleen van
het Rijksmuseum, Amsterdam. Foto: Tom Haartsen

HOF

Mede mogelijk gemaakt door:

JAN SLUIJTERS
Staphorster Boerenfamilie, 1917
Foto: Arend Velsink

Aan de hand van actuele thema’s als gender, geloof
en afkomst wordt onderzocht hoe het komt dat een
kunstenaar soms ‘in’ of ‘uit’ is. De combinatie van
oude kunst met moderne en hedendaagse werken
van  onder  andere  Jan  Sluijters,  Jozef  Israëls en
Louise Ashcroft daagt je uit om anders naar de
kunst te kijken en daardoor meer te zien.

t/m 1 juli 2022
HOF

FRANS HALS. ALLE
SCHUTTERSSTUKKEN

FRANS HALS, PIETER CODDE
Schutters van wijk XI onder leiding van kapitein Reynier
Reael, Bekend als ‘De Magere Compagnie’, 1637
Bruikleen van het Rijksmuseum, Amsterdam

Geen  enkele  schilder  maakte  zoveel  schuttersstukken
als  Frans  Hals.  Voor  het  eerst  in  meer  dan  dertig  jaar
zijn ze allemaal bijeen in het Frans Hals Museum.
Hierdoor kun je de ontwikkeling van Frans Hals
volgen en zelf ervaren waarom hij tot de grootste
Hollandse meesters behoort met zijn losse toets,
zijn intense kleurgebruik en de levendigheid van
zijn portretten.
Deze  unieke  presentatie  is  mogelijk  dankzij  de  komst
van ‘De Magere Compagnie’ uit het Rijksmuseum.
Het  enige  werk  waaraan  Frans  Hals  wel  is  begonnen,
maar dat  Pieter  Codde  heeft  afgemaakt.  Tot  op de
dag vandaag wordt er gespeculeerd wie welke
figuren  schilderde. Vergelijk  de  handen,  de  vaandels,
de kragen en de sjerpen. Tot welke conclusie kom jij?
Deze presentatie is onderdeel van de tentoonstelling
Haarlemse Helden. Andere meesters.

Mede mogelijk gemaakt door:

19 maart t/m 24 mei 2021
HOF

MUSEUM
IN BLOEI
Het gebeurt zelden: verse bloemen of planten in
museumzalen.  Eén  keer  per  jaar  staat  het  Frans  Hals
Museum in bloei.

Mede mogelijk gemaakt door:

JAN VAN DER VAART
Tulpentoren in vaas
Foto: Simone van Rees

De  Vrienden  van  het  Frans  Hals  Museum,  onder  leiding
van bloemstylist Vibeke Struben, en vervolgens
bloemsierkunstenaar Paul Wijkmeijer voorzien de
zalen vol oude meesters en hedendaagse kunst
van kleurrijke en spannende bloemcreaties in de
mooiste  design-  en  historische  vazen  uit  de  collectie.
Hierdoor krijgt het museum een  unieke  sfeer,  in  de  
periode  dat  de  nabijgelegen Keukenhof geopend is.

23 april t/m 24 oktober 2021
HAL

WHO IS SHE
AND WHAT IS
SHE TO YOU?
De wereldgeschiedenis wordt in eerste instantie
vooral gepresenteerd als erfenis van (machtige
en witte) mannen. Terwijl achter de schermen
vele vrouwen vaak een groot verschil hebben
gemaakt.  Kunstenaar  en  cultureel  activist  Patricia
Kaersenhout (1966) eert vrouwen van kleur met
haar imposante installatie Guess who’s coming to
dinner too? (2017). Met grote, rijk gedekte eet
tafels vol glaswerk en geborduurde lopers maakt
Kaersenhout  een  modern  portret  van  deze  heldinnen
van verzet. In samenwerking met Haarlemmers zal
Kaersenhout speciaal voor het Frans Hals Museum
namen  van  nu  nog  onbekende  heldinnen  toevoegen
aan het kunstwerk.

PATRICIA KAERSENHOUT
Guess Who’s Coming to Dinner Too?, 2017 – 2019
Installatie in De Appel Amsterdam
Met dank aan de kunstenaar en Wilfried Lentz
Rotterdam. Foto: Aatjan Renders

Het Frans Hals Museum presenteert Guess who
is coming to dinner? temidden van bijzondere
portretten van vrouwen uit de eigen collectie
moderne en hedendaagse kunst.
Wie waren zij? Waarom zijn ze op deze manier
geportretteerd? Kijk je anders als je het verhaal
kent van de vrouwen die erop staan afgebeeld?
JAN SLUIJTERS
Portret van Elsje van Lier, 1934 (uitsnede)
Foto: Arend Velsink

CHARLEY TOOROP
Dame met zwarte hoed, 1928
Foto: Thijs Quispel

Mede mogelijk gemaakt door:

15  oktober  2021  t/m  30  januari  2022

THUIS BIJ
JORDAENS
Zoals de Noordelijke Nederlanden Frans Hals,
Rembrandt en Vermeer hadden, zo kenden de
Zuidelijke Nederlanden hun eigen Grote Drie:
Jordaens,  Rubens  en  Van  Dijk.  Jacob  Jordaens,  met
zijn  grote  zwier  en  aardsheid,  eigenheid  en eigen
zinnigheid, staat in deze tentoonstelling centraal.
Jordaens  maakte  tot  op  hoge  leeftijd  historiestukken,
portretten  en  genrevoorstellingen.  Zijn naaste familie
was  daarbij  vaak  een  inspiratiebron  en  zijn  woonhuis
een showroom. Zijn ontvangstkamer – waar hij  rijke  
klanten  ontving  –  was  op  spectaculaire  wijze
gedecoreerd  met  werk  van  eigen  hand.
Speciaal voor deze tentoonstelling wordt in het
Frans  Hals  Museum  een  reconstructie  gemaakt  van
die ontvangstkamer. Hierdoor waan je je even
‘thuis  bij  Jordaens’,  tussen  vele  werken  die nooit
eerder samen zijn getoond.
Georganiseerd  in samenwerking met The  Phoebus Foundation
met  ondersteuning van  Katoen  Natie  en  Indaver.
Mede mogelijk gemaakt door:

JACOB JORDAENS
Zo de ouden zongen, piepen de jongen, c. 1640  – 1645
The Phoebus Foundation

HOF

26 november 2021 t/m 6 maart 2022
HAL

MUSEUM
ONTLEED
 ie bepaalt wat kunst is, of wat je daarvan in
W
een museum te zien krijgt? Van wie zijn musea
zelf afhankelijk? Welke rol spelen galeries en
verzamelaars? En waar staat de kunstenaar
zelf in dit verhaal?
Het Frans Hals Museum heeft een select aantal
kunstenaars gevraagd om met nieuw werk op
dit soort vragen te reageren. Daarbij gaan
we kritische noten of feedback aan ons eigen
adres niet uit de weg. Onder anderen Simnikiwe
Buhlungu,  Simon  Fuijwara,  Marlie  Mul,  Ahmet  Ögüt
en Erik van Lieshout gingen de uitdaging aan.
Verwacht een prikkelend actuele tentoonstelling,
die ook een beetje schuurt.

Mede mogelijk gemaakt door:

2021 t/m 2024

Een  belangrijk  deel  van  de  collecties  van  beide  musea
bestaat uit zeventiende-eeuwse (groeps)portretten,
die  vooral  de  geschiedenis  vertellen  van  welgestelde
en  invloedrijke  mensen.  Gezichten van Noord-Holland
vult  dit  aan  met  verhalen  en  portretten van de
huidige inwoners van Amsterdam, Haarlem en
andere gemeenten in Noord-Holland, ongeacht
hun  invloed.  Zo  worden  het  heden  en  verleden  actief
met elkaar verbonden en nieuwe lagen aan de
geschiedenis van de regio toegevoegd.

Gezichten van Noord-Holland bestaat uit
verschillende  lokale  projecten  en  zal  onder  andere
resulteren in een duo-tentoonstelling in 2024.
Mede mogelijk gemaakt door:

FRANS HALS
Portret van een dame met handschoenen, c. 1645/50. In langdurig bruikleen
van particuliere collectie ter ere van Doris Morksy. Foto: Arend Velsink

Gezichten van Noord-Holland is een vierjarig
programma  waarin nieuwe groepsportretten
worden  gemaakt  geïnspireerd  op  museumcollecties.
Hiervoor bundelen het Frans Hals Museum en
het  Amsterdam  Museum  hun  expertises  en  werken
samen met bewoners, kunstenaars en culturele
partners in de provincie Noord-Holland.

KOOS BREUKEL
Cosmetic View (Gwennie), 2005

GEZICHTEN VAN
NOORD-HOLLAND

MEER
VOOR JEUGD
VOOR FAMILIES

Voor families is er veel te doen en te beleven.
Ontdek zelf hoe het is om kunstenaar te zijn via
creatieve  opdrachten.  En  ga  met  een  familieboekje
op  zoek  naar  de  kleinste  details  in  de grootste
schilderijen.  In  vakanties  en  op  feestdagen  pakken
we nog eens extra uit met leuke workshops en
andere activiteiten voor het hele gezin.
VOOR SCHOLEN

In interactieve programma’s ontdekken leerlingen
oude meesters en hedendaagse kunst. Ze worden
gestimuleerd om anders naar kunst te kijken en
daardoor meer te zien. Zo ervaren ze dat er
verschillende perspectieven zijn om te kijken naar
kunst, naar elkaar en naar de wereld om hen heen.
Voor ieder onderwijsniveau bieden we een passend
programma waarin de kracht van kunst en kijken
centraal staan.
Kijk op franshalsmuseum.nl/onderwijs voor het
volledige onderwijsaanbod en de speciale
mogelijkheden voor Haarlemse scholen.
Foto: Mo Schalkx

HAAL MEER
UIT JE BEZOEK
PUBLIEKSACTIVITEITEN

Het complete programma van verdiepende
activiteiten, zoals rondleidingen, lezingen en
workshops  vind  je  op  franshalsmuseum.nl/agenda.
Voor  achtergronden, video’s en nieuws,
volg ons via:

AUDIOTOUR

Ontdek de hoogtepunten in de tentoonstelling
Haarlemse  Helden.  Andere  Meesters  met  de  gratis
audiotour. Deze audiotour neemt je in je eigen
tempo  mee  langs  de  meest  bijzondere  kunstwerken
uit de collectie. De tour is beschikbaar in het
Nederlands, Engels, Frans en Duits.
Bij tijdelijke tentoonstellingen worden podcasts
opgenomen. Deze zijn zowel te luisteren in de
tentoonstelling,  als  vanuit  je  eigen  luie  stoel  via
je favoriete podcastapp.
Klik op een logo om naar de desbetreffende website te gaan.

MEET AT
FRANS HALS MUSEUM
CLEEFF
FRANS HALS

De horecavoorziening van het Frans Hals Museum
is vernieuwd! In 2021 serveert Cleeff Frans Hals
heerlijke koffie, lunch en taart op locatie Hof
aan het Groot Heiligland. Merel en Rik zijn
de nieuwe uitbaters. Veel Haarlemmers
kennen  hen  als  de  eigenaren  van  Cleeff aan
de Kleverparkweg. Hun warme onthaal  en
huisgemaakte  lekkernijen  zorgen voor de
perfecte  finishing  touch  bij  een  bezoek  aan
het Frans Hals Museum!

De Vrienden van het Frans Hals Museum
ondersteunen het museum bij aankopen,
restauraties, tentoonstellingen en educatieve
activiteiten. Ook Vriend worden? Kijk op
franshalsmuseum.nl/vrienden voor meer
informatie.  Met  jouw  lidmaatschap  steun  je
het museum en kun je deelnemen aan de
verschillende activiteiten voor de Vrienden.

FLORIS CLAESZ VAN DIJCK
Stilleven met vruchten, noten en kaas, 1613 (uitsnede)
Foto: Tom Haartsen

VRIENDEN VAN HET FRANS HALS MUSEUM

TARIEVEN*

Volwassenen
Jeugd t/m 18 jaar
Groepen p.p.
CJP		

€ 16
gratis
€ 13
€8

Museumkaart
I Amsterdam card
BankGiro  Loterij  VIP-kaart
ICOM		

gratis
gratis
gratis
gratis

Vrienden, Roemers, Beminnaers
Ver. Rembrandtkaart
HaarlemPas

gratis
gratis
gratis

* Bij sommige tentoonstellingen
kan een toeslag gelden.

OPENINGSTIJDEN

11.00 – 17.00 uur
12.00 – 17.00 uur
gesloten

Wijzigingen voorbehouden.
Tekst: Frans Hals Museum
Grafisch ontwerp: Barbara Hennequin

Dinsdag t/m zaterdag
Zon- en feestdagen
25 december en 1 januari

Cover boven: JUDITH JANSDR LEYSTER, Portret van een onbekende vrouw, 1635
Aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt. Foto: M. Svensson
Cover onder: JAN SLUIJTERS, Portret van Elsje van Lier, 1934. Foto: Arend Velsink
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