
 

 

 

Collse watermolen van Vincent van Gogh vanaf 
vandaag te zien in Het Noordbrabants Museum  

 

Museum viert aanwinst met gratis openstelling op zaterdag 16 december 

 
’s-Hertogenbosch, 14 december 2017 – Vanaf vandaag is het schilderij Collse watermolen van 
Vincent van Gogh (1853-1890) te zien in Het Noordbrabants Museum in ’s-Hertogenbosch. Precies 
een maand geleden verwierf het museum het schilderij op de Impressionist & Modern Art Sale van 
Sotheby’s New York, voor een bedrag van bijna 3 miljoen euro (hamerprijs 2,6 miljoen dollar). Van 
Gogh schilderde de watermolen in mei 1884, tijdens een tweejarig verblijf in Nuenen. Om de 
aanwinst te vieren, is Het Noordbrabants Museum op zaterdag 16 december van 11 tot 17 uur gratis 
toegankelijk voor het publiek. Op dezelfde dag zijn in Eindhoven de Collse Watermolen van 9.30 tot 
12.30 uur en in Nuenen het Vincentre van 10 tot 17 uur ook gratis toegankelijk.  
 
Deze voor Het Noordbrabants Museum grootste aankoop ooit past binnen de ambitie om een 
representatief overzicht te kunnen tonen van Van Goghs Brabantse periode aan de hand van werken 
van de kunstenaar. De Collse watermolen kon worden verworven dankzij de financiële steun van de 
provincie Noord-Brabant, het Mondriaan Fonds, de Vereniging Rembrandt (mede dankzij haar Alida 
Fonds en haar Jheronimus Fonds), alsmede dankzij een in 1999 door mevrouw Henriëtte M.J. van 
Oppenraaij aan het museum nagelaten legaat.  

 

 
Adrie Broekman (links) en Ton van der Heijden (rechts), medewerkers van Het Noordbrabants Museum, bereiden 
zich voor om de nieuwe aanwinst op te hangen: de Collse watermolen van Vincent van Gogh. Foto: Marc Bolsius 

 



 

 

 
 
 
 

Bezoekinformatie  
Het Noordbrabants Museum 
Verwersstraat 41,’s-Hertogenbosch 
T +31 (0)73 – 6877 877 
www.hnbm.nl 
 
Geopend dinsdag tot en met zondag van 11 tot 17 uur.  
Gesloten op maandag (m.u.v. feestdagen), Eerste Kerstdag, Nieuwjaarsdag, Carnaval en Koningsdag. 
Ticketprijzen Het Noordbrabants Museum   

Volwassenen: € 12,-  
Museumkaart, Vereniging Rembrandt en ICOM: gratis 
Kinderen 4 t/m 17 jaar: gratis 

 
Het Noordbrabants Museum vormt samen met het Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch het 
Museumkwartier ’s-Hertogenbosch, een van de grootste culturele attracties van Nederland.  
Prijs combiticket Het Noordbrabants Museum en Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch  

Volwassenen: € 15,-  
Museumkaart, Vereniging Rembrandt en ICOM: gratis 
Kinderen 4 t/m 17 jaar: gratis 

 
--- NOOT VOOR DE REDACTIE--- 
 
Op dinsdag 14 november 2017 verwierf Het Noordbrabants Museum het door Vincent van Gogh (1853-
1890) vervaardigde schilderij Collse watermolen. Voor het museum de grootste aankoop ooit. Lees 
volledig persbericht. 
 
Hoge resolutie beeldmateriaal kunt u downloaden via www.hnbm.nl/pers/collse 
 
Activiteiten op zaterdag 16 december in Het Noordbrabants Museum  
 
Voor vragen: 
Het Noordbrabants Museum, afdeling Communicatie en Marketing 
Shaula Nuijts, T +31 (0)73-687 78 15 of pers@hnbm.nl 
 
Collse Watermolen 
Jan Vogels, woordvoerder, M +31 (0)6-528 55 927 of jvogels@on.nl  
 
Vincentre 
Simone van der Heiden, directeur, M +31 (0)6-158 65 857 of s.vanderheiden@vgvn.nl 
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