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Lidewij de Koekkoek nieuwe directeur Frans Hals Museum  
 

Museum Het Rembrandthuis feliciteert Lidewij de Koekkoek met de benoeming 
tot algemeen directeur van het Frans Hals Museum. Met ingang van 1 maart 
2022 zal zij de huidige directeur Ann Demeester opvolgen. 
 
Lidewij de Koekkoek (1963) is sinds 2016 directeur-bestuurder van Museum Het Rembrandthuis. Ze 
zette een nieuwe artistiek-inhoudelijke koers uit, met de focus op Rembrandt als mens en maker. De 
unieke combinatie van woonhuis, atelier, opleidingsinstituut en kunsthandel in hartje Amsterdam 
werd het vertrekpunt voor een programma van events, educatieve activiteiten en spraakmakende 
tentoonstellingen, waaronder Glenn Brown (2017), Ferdinand Bol & Govert Flinck (i.s.m. het 
Amsterdam Museum) (2018), Rembrandts Social Network en Laboratorium Rembrandt (i.s.m. het 
Rijksmuseum) tijdens het Rembrandtjaar 2019, HIER. Zwart in Rembrandts tijd (2020) en projecten 
met Claudy Jongstra, Iriée Zamblé en Timothy Voges. De laatste tentoonstelling onder haar leiding 
opent op 22 januari 2022: RAUW, met werk van dertien hedendaagse kunstenaars. Een belangrijke 
pijler van haar leiderschap was het incorporeren van meer diversiteit, inclusie en meerstemmigheid, 
zowel op projectbasis als in samenwerkingen met onder andere Musea Bekennen Kleur en de 
deelname aan het internationale programma OFBYFOR ALL. Onder haar leiding is in 2018 ook het 
entreegebied van het museum vernieuwd, zijn diverse museale ruimtes toegevoegd aan het museum 
en zijn de kantoren verhuisd naar het naastgelegen ’Uylenburgh’-pand. Daarnaast is de 
planontwikkeling voor een grote vernieuwing en uitbreiding van het museumcomplex afgerond.  
 
Lidewij de Koekkoek: ‘Na ruim vijf enerverende jaren bij Museum Het Rembrandthuis, met grote 
successen als het Rembrandtjaar 2019 en stevige uitdagingen als de coronacrisis, is dit een mooie 
nieuwe stap. Museum Het Rembrandthuis en diens medewerkers zullen echter altijd een bijzondere 
plek in mijn hart behouden. Ik zal het missen om door Rembrandts atelier en woonhuis te lopen en te 
zien wat een indruk het monumentale pand en de gevarieerde tentoonstellingen maken op bezoekers. 
Museum Het Rembrandthuis is een artistiek bedevaartsoord voor zowel Amsterdammers, als voor een 
breder nationaal en internationaal publiek. Ik verlaat het museum dan ook met het volste vertrouwen 
in een positieve toekomst met nieuw, inspirerend leiderschap.’  
 
Maarten Feilzer, voorzitter van de Raad van Toezicht: ‘Namens Museum Het Rembrandthuis feliciteer 
ik Lidewij de Koekkoek met deze mooie stap. Lidewij heeft ons museum op geweldige wijze geleid en 
vele successen mogen oogsten, met als climax het Rembrandtjaar in 2019. Gedurende de coronacrisis 
heeft ze zich een voortvarende crisismanager getoond. Inmiddels heeft de Raad van Toezicht de 
zoektocht naar een opvolger gestart. Lidewij laat een sterke, gemotiveerde en gezonde organisatie 
achter; een aantrekkelijke plek voor haar opvolger om onze museale visie verder te verwezenlijken.’ 
 
 
 
 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie 

Voor meer informatie en interviewverzoeken kun je contact opnemen met Nathalie Maciesza 

(Museum Het Rembrandthuis): n.maciesza@rembrandthuis.nl of Maaike Koeten: 

m.koeten@franshalsmuseum.nl (Frans Hals Museum). 
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