
Bezoek aan tentoonstelling Rembrandt – Velásquez                  
in Amsterdam                                                               op zaterdag 21 december 2019

In het kader van het Rembrandtjaar lopen er in
Nederland verschillende prestigieuze tentoon-
stellingen. Eén van de meest bezoekwaardige is
alleszins de tentoonstelling “Rembrandt –
Velásquez” in het Rijksmuseum in Amsterdam.

In “Rembrandt – Velásquez” komen voor het
eerst topstukken van Nederlandse en Spaanse
meesters uit de 17e eeuw samen. Ondanks de
politieke spanningen en oorlogen tussen de
protestantse republiek Nederland en het
katholieke koninkrijk Spanje, maakten beide landen in de 17e eeuw een uitzonderlijke bloei 

door op het gebied van handel, wetenschap en kunst.

In de tentoonstelling worden schilderijen van 
gerenommeerde Spaanse en Nederlandse meesters in 
paren getoond. Zo ontdekken we hoe kunstenaars in 
verschillende landen universele thema’s als religie, geloof, 
rijkdom en macht behandelen en omgaan met licht en 
compositie. De tentoonstelling is
echt uniek: het is voor het eerst
dat zoveel meesterwerken van

Velásquez, Rembrandt, Murillo, Vermeer, Zurbarán, Hals en Ribera
op één plek te zien zijn. Ook vele andere werken van Rembrandt
uit de vaste collectie zijn elders in het Rijksmuseum zijn te
bezichtigen.

Praktisch : Op zaterdag 21 december 2019 organiseren wij een bezoek aan deze 
tentoonstelling. Wij vertrekken om 7.00 uur met de autocar op de parking achter het 
politiecommissariaat in Beveren. We bezoeken de tentoonstelling “Rembrandt – Velásquez” 
in de voormiddag. Wie dit wenst kan daarna ofwel nog wat winkelen in het centrum van 
Amsterdam of een bezoek brengen aan paleis Ten Dam (in het centrum van Amsterdam).     
Toegangsprijs voor paleis Ten Dam (10 euro per persoon) is niet inbegrepen.

We vertrekken dan om 17.00 uur 
terug uit Amsterdam zodat we 
rond 20.00 uur (ten laatste om 
21.00 uur, afhankelijk van de 
verkeersdrukte) terug in Beveren 
aankomen.

Inschrijven kan vanaf nu door 
overschrijving van 55 euro per 
persoon voor leden (60 euro voor

niet-leden) op rekeningnummer BE14 4153 0021 2183 van de KPSK met vermelding 
“Rembrandt – Velásquez 2019”.                                                                                               
In de prijs zijn busvervoer, toegangsticket en gebruik van een audiogids inbegrepen.              
Een bezoek aan paleis Ten Dam kost 10 euro extra (niet inbegrepen).


