
ALGEMEEN FACTSHEET DE MESDAG COLLECTIE    
 

 
  Woensdag – zondag van 12 tot 17 uur  

Gesloten op 1 januari, 27 april en 25 december  
Raadpleeg de website voor actuele openingstijden: 
www.demesdagcollectie.nl/nl/plan-uw-bezoek/openingstijden 
 
Exclusieve toegang (ook buiten openingstijden) op aanvraag 
mogelijk.  

 
   Laan van Meerdervoort 7-F 

2517 AB Den Haag   
 

   Tramlijn 1 of bus 24 (halte Vredespaleis)   

 
Betaald parkeren in omgeving   

Dichtstbijzijnde parkeergarage: ParkKing 
Mauritskade/Zeestraat 

 
 De Mesdag Collectie is rolstoelvriendelijk 

Voor meer informatie: www.demesdagcollectie.nl/nl/plan-uw-
bezoek/toegankelijkheid   

 
   Volwassenen: € 9,-  

0 t/m 17 jaar: gratis  
Museumkaart: gratis   
Combiticket Mesdag (De Mesdag Collectie en Panorama 
Mesdag): € 17,50 
 
tickets.demesdagcollectie.nl  

 
   T +31 (0)70 362 14 34 of info@demesdagcollectie.nl   

 

 
  Kunstenaars Hendrik Willem en Sientje Mesdag bouwden in 

1887 een museum: Museum Mesdag, naast hun huis aan de 
Laan van Meerdervoort in Den Haag. Daar hingen hun eigen 
schilderijen tussen hun verzameling Nederlandse en Franse 
kunst, van voornamelijk de School van Barbizon en de Haagse 
School. Een nogal hedendaagse en vooraanstaande 
verzameling voor die tijd! De Mesdags droegen in 1903 het 
museum over aan de Nederlandse Staat.  
Sinds 1990 valt het museum onder beheer van de Stichting 
Van Gogh Museum in Amsterdam. In 2011 werd het na een 
verbouwing en herinrichting omgedoopt tot De Mesdag 
Collectie.   
Meer over het museum: www.demesdagcollectie.nl/nl/over-
mesdag-en-zijn-collectie  
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  De Mesdags kochten vooral schilderijen van de Franse School 

van Barbizon en van de Haagse School. Hendrik Willem 
Mesdag wordt zelf tot de laatste groep gerekend. De Mesdag 
Collectie toont in haar prachtige authentieke gebouw een van 
de grootste verzamelingen aan werken van Barbizon buiten 
Frankrijk.  
Hoogtepunten uit de collectie zijn werken van onder andere 
Charles Francois Daubigny, Jozef Israëls, Théodore Rousseau, 
Camille Corot, Anton Mauve en Theo Colenbrander.  
Meer over de collectie: 
www.demesdagcollectie.nl/nl/zoeken/collectie   

 

 
  In De Mesdag Collectie zijn regelmatig wisselende 

tentoonstellingen te zien. Meer informatie over wat er op dit 
moment te zien is: www.demesdagcollectie.nl/nl/plan-uw-
bezoek/te-zien  

 
  Een verdiepende rondleiding over Hendrik Willem Mesdag, zjin 

vrouw Sientje, hun kunstverzameling, museum en het 
woonhuis is beschikbaar in het Nederlands of Engels (andere 
talen mogelijk op aanvraag).  
€60,- per max. 15 personen (excl. entree museum), reserveren 
via de website: www.demesdagcollectie.nl/nl/plan-uw-
bezoek/te-doen/rondleidingen  
 

  Een bezoek met een schoolklas is ook mogelijk. Voor meer 

informatie: www.demesdagcollectie.nl/nl/plan-uw-bezoek/te-
doen/schoolbezoek   
 

  Het is mogelijk om in De Mesdag Collectie tekenworkshops te 

volgen. Daarnaast is het mogelijk om mee te gaan op een 
strandwandeling om Mesdags inspiratie voor zijn mooiste 
zeegezichten te ontdekken.  
Meer informatie over prijzen en reserveren via 
www.demesdagcollectie.nl/nl/plan-uw-bezoek/te-doen  

 
  De sfeervolle tuin van De Mesdag Collectie leent zich 

uitstekend voor picknicken met uitzicht op het Vredespaleis, 
recepties, diners of bruiloften. Fotoreportages zijn ook 
mogelijk.  
Meer informatie over prijzen en reserveren via: 
www.demesdagcollectie.nl/nl/verhuur/tuin  

 
 De winkel en het café zijn geopend van woensdag t/m zondag 

van 12 tot 17 uur, en zijn ook te bezoeken zonder entreeticket. 
De winkel biedt een gevarieerd assortiment kunstboeken, 
ansichtkaarten en originele cadeautjes.   
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