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april 2020 
 
 
Beste mensen, 
 
Aelbert Cuyp (1620-1691) behoort tot de belangrijkste landschapschilders van de Hollandse Gouden 
Eeuw en is de beroemdste schilder uit Dordrecht: meester van het licht. Ter gelegenheid van zijn 
400ste verjaardag organiseert het Dordrechts Museum vanaf 27 september 2020 een grote 
tentoonstelling waarin voor het eerst de waardering voor Cuyp en zijn impact op de Britse 
landschapschilderkunst centraal staat. 
Topstukken van Cuyp uit de collecties van H.M. Koningin Elizabeth II van Engeland, de Hertog en 
Hertogin van Bedford, Woburn Abbey, de Markies van Bute, de National Gallery in Londen en 
Kenwood House keren tijdelijk terug naar de plaats waar ze zijn gemaakt en worden aangevuld met 
meesterwerken van de grote Engelse landschapschilders Gainsborough, Constable en Turner uit Tate 
Britain, Victoria & Albert Museum en talloze andere collecties. Een groot aantal schilderijen van Cuyp 
en zijn Engelse navolgers zal voor het eerst in Nederland te zien zijn. 
 
Wij gaan met 60 leden van onze vereniging VDM eind april alvast een voorproefje nemen in Engeland.  
En nu is het bijna zo zover! 
 
Het gaat goed met de voorbereidingen; alle afspraken met musea, landhuizen, hotels en restaurants 
zijn definitief gemaakt en vastgelegd. Wij zijn de directie van de Dordtse Musea zeer erkentelijk dat 
conservator Sander Paarlberg in deze drukke tijden wordt vrijgemaakt om met ons mee te gaan. 
Sander reageerde heel enthousiast op ons verzoek om mee te gaan, gaf al ondersteunende adviezen 
voor het programma en legde contact met de musea en landhuizen, die we gaan bezoeken. 
In het najaar van 2019 en in het voorjaar van 2020 hebben we u ter voorbereiding geïnformeerd over 
de door de werkgroep gemaakte keuzes. Op die avonden vertelde Sander ons over de vele boeiende 
aspecten van Cuyps oeuvre en nam hij ons mee naar landhuizen die we gaan bezoeken. Tijdens onze 
reis zullen we nog veel meer van hem horen.  
 
Het programma is behoorlijk gevuld omdat we zo veel mogelijk willen zien en beleven. Maar er is ook 
wat ruimte voor ‘ontspanning’, vooral in het laatste deel van de reis. Mogelijk kunnen dan degenen die 
vermoeid zijn even op adem komen. En misschien zal ook onze keuze voor een uiterst comfortabel 
hotel in Oxford aan uw rust kunnen bijdragen.   
 
Met TravelStore Waalse Kerk is een volledig draaiboek ontwikkeld, zodat we de juiste routes rijden en 
overal op tijd aanwezig zijn. En met zo’n touroperator als partner zal dat vast wel lukken!  
 
We zien uit naar een mooie reis met u allemaal. 
 
De werkgroep Engelandreis 2020 
(v.l.n.r.) Jos Faaij, Nelleke Smits, Reinder Eggens, Lia van de Kerkhof en John Reijnders. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



4   

  

 

Aelbert Cuyp 

Aelbert Cuyp werd in oktober 1620 geboren in het huis De Cleijne Nagtegaal (waar nu Nieuwe Haven 
24 is; niet aan de Nieuwe Haven 25 of de Venloostraat waar het ANWB-bordje hangt). Na zijn 
geboorte verhuisden zijn ouders naar een huis aan de Nieuwbrug, genaamd ’t Lant van Belofte, later 
Samsom geheten. Aelbert stamde uit een glasschildersfamilie, oorspronkelijk afkomstig uit Venlo. Hij 
werd gedoopt in de Augustijnenkerk te Dordrecht, waar hij ook zou trouwen, zijn enige kind liet dopen 
en uiteindelijk op 16 november 1691 werd begraven. De huizen waarin hij heeft gewoond zijn allemaal 
verdwenen.  

Afbeelding: Het Huis Samson op de 
hoek Nieuwbrug en Voorstraat door 
Jan Veth (met geheel links tegen de 
zijkant van het huis een inzet van de 
gevelsteen met een voorstelling van 
Samson die de zuilen van de tempel 
der Filistijnen omduwt), ets, 1885 
(huis is in 1864 afgebroken om de 
toegang tot de Nieuwbrug te 
verbreden). Vanaf omstreeks 1623 tot 
1658 door Jacob en Aelbert Cuyp 
bewoond. 

Aelbert Cuyp was schilder, tekenaar 
en graveur en een van de 
belangrijkste schilders van 
riviergezichten en landschappen uit 
de Gouden Eeuw. Zijn schilderijen 
laten meestal een vredige, 
zonovergoten wereld zien. Niet alleen 
het ‘Hollands licht’, zoals Cuyp dat 
vastlegde, maar vooral de 
stadsgezichten van Cuyp (en andere 
17e- eeuwse schilders) brachten nog 
tot in het eerste kwart van de 
twintigste eeuw schilders uit vele 
landen naar Dordrecht. Zijn 
tekeningen bewijzen dat hij ook een 
uitmuntend tekenaar was. De naam 
Cuyp is onverbrekelijk met de stad 
Dordrecht verbonden. Hij woonde en 
werkte er zijn hele leven en had 
vrijwel uitsluitend plaatselijke 
opdrachtgevers. 

Cuyps loopbaan werd voornamelijk 
bepaald door de belangrijke plaats die zijn familie geruime tijd in het kunstleven in Dordrecht innam. 
Zijn grootvader, Gerrit Gerritz Cuyp, was glazenmaker, glasschilder, grof-en fijnschilder en lid van het 
Dordtse Sint-Lucasgilde. Aelberts vader Jacob was vooral portretschilder en eveneens lid van het 
Sint-Lucasgilde. Hij leidde vele leerlingen op, van wie zijn zoon Aelbert Cuyp en Ferdinand Bol de 
bekendste waren. Vader en zoon werkten na de leertijd van Aelbert nauw samen, soms zelfs aan 
eenzelfde schilderij. Het landschap werd door Aelbert geschilderd, de figuren door Jacob. Aelbert 
profiteerde na zijn leertijd van het netwerk van zijn vader en nam soms ook opdrachten van hem over. 
Dit waren meestal portretopdrachten van aristocratische families. En, hoewel het schilderen van 
figuren niet Cuyps sterkste kant was, heeft hij ook op dit punt prachtig werk gemaakt. Aelbert had een 
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buitengewoon talent om atmosferische elementen vast te leggen zoals zonlicht, wolken, avondrood, 
onweer en storm en zijn werk vond gretig aftrek onder de Dordtse patriciërs. 

Aelbert was 38 jaar toen hij trouwde met Cornelia Bosman, de vermogende weduwe van de Dordtse 
regent en schepen Johan Jacobsz van de Corput. Met haar kreeg hij een dochter, Arendina. In 1663 
betrok het gezin een woning aan de Wijnstraat naast de Wijnkoperskapel (later Engelse kerk), gelegen 
tussen Nieuwbrug en Wijnbrug, aan de westzijde van de Wijnstraat (waar nu de Boterbeurs staat, 
waar het Dordrechts Museum in 1843 begon). 

 

Abraham van Calraet, Gezicht op de Nieuwbrug in Dordrecht met rechts op de brug het woonhuis van 
Cuyp, Particuliere Collectie, België 

 

Cornelia was zeer godsdienstig en stamde uit een contraremonstrantse patriciaatsfamilie. Zij was een 
kleindochter van Gomarus. Door zijn huwelijk met een vermogende echtgenote was de noodzaak tot 
schilderen als broodwinning voor Cuyp komen te vervallen. Hij gaf na zijn huwelijk zijn 
schilderscarrière vrijwel op, richtte zich op bestuurlijke taken en werd actief in de kerk en de 
rechtspraak. 

In zijn tijd was Cuyp alleen lokaal bekend. De ontdekking van Cuyp is een Engelse aangelegenheid. 
Halverwege de 18de eeuw ontstond daar een ware Cuyp-rage: zijn landschappen werden razend 
populair bij Engelse verzamelaars en talloze Britse schilders lieten zich door hem inspireren. In statige 
landhuizen mocht een Cuyp niet ontbreken. De Britse aristocratie wilde net zo graag pronken met de 
zonnige landschappen met paarden, ruiters en jacht als de Dordtse opdrachtgevers een eeuw eerder. 
Vergeleken met andere Hollandse schilders werd Cuyp pas laat ontdekt, maar geen andere 
kunstenaar werd in zo'n korte tijd zo populair. Tegen 1800 waren er geen belangrijke schilderijen van 
Cuyp meer in Nederland te vinden. In een halve eeuw vond een bijna totale leegverkoop plaats. Nog 
steeds bevinden de belangrijkste schilderijen van Cuyp zich in Engeland. 
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Uw Cuyp-gids tijdens de reis: Sander Paarlberg, conservator oude kunst van het Dordrechts Museum, 
met het portret van Arendina Cuyp (1659-1702) in zijn handen, de dochter en enig kind van Aelbert 
Cuyp. Het portret is gemaakt door Constantijn Netscher (1668-1723). De bekroning van de originele 
houtgesneden lijst toont het familiewapen van Cuyp (Kuyp): een (zwart) veld met drie zespuntige 
(gouden) sterren. 
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Dagprogramma van de reis van Vereniging Dordrechts Museum 
In het licht van Cuyp van 29 april tot en met 3 mei 2020 
 
Woensdag 29 april 2020 
 
08.00 uur Vertrek per bus vanaf het Halmaheiraplein te Dordrecht. 
  We hebben een of meer tussenstops en gebruiken de lunch in de bus.  
12.50 uur Vertrek vanuit Calais met de bus op de trein; we blijven in de bus. 
12.30 uur Aankomst in Folkstone (het is in Engeland een uur vroeger dan in Nederland) 
15.00 uur Aankomst en ontvangst in Dulwich Picture Gallery in Zuid-Londen, 

hoogtepuntenrondleiding in 3 groepen door rondleiders van het museum. Sander 
vertelt vervolgens elke groep kort iets bij de werken van Cuyp. 

17.15 uur Transfer naar Hotel St.Giles Heathrow in Hounslow , waar we rond 18.30 uur hopen 
aan te komen. Na het inchecken hebben we even tijd voor onszelf.  

19.30 uur Diner in het restaurant van het hotel  
 
(Ter informatie: bij alle (groeps)maaltijden tijdens onze reis zijn water en één drankje inclusief en de 
andere drankjes voor eigen rekening). 
 
Donderdag 30 april 
 
 8.30 uur Na het ontbijt vertrek naar Aylesbury 
10.00 uur Bezoek Waddesdon Manor and Gardens met topstukken van Aelbert Cuyp. We 

worden verwelkomd met koffie en een introductie door Pippa Shirley, hoofd collectie  
en tuinen van Waddesdon Manor.  

10.30- 12.30u   rondleiding in het Engels in 3 groepen door het huis; Sander geeft elke groep steeds 
een korte toelichting bij de Cuypen in the Morning Room. Indien er nog tijd is en het 
weer het toelaat: korte wandeling door de tuinen. 

12.30 uur Lunch in The Waddesdon Manor restaurant 
13.45 uur Vertrek naar Banbury. 
14.45 uur Bezoek aan Upton House and Gardens. Sander zal o.a. iets over Cuypnavolger 

Richard Wilson vertellen. 
17.15 uur Vertrek naar Oxford, waar we om 18.15 uur hopen aan te komen. Inchecken in het 

Randolph hotel, waar we twee nachten zullen logeren. 
19.30 uur Diner in restaurant Randolph Hotel .  
21.30 uur Lezing met powerpoint over Cuyp door Sander Paarlberg 
 
Vrijdag 1 mei 
 
 8.00 uur Na het ontbijt vertrek naar Lode (omgeving Cambridge) 
10.15 uur Bezoek aan Anglesy Abbey met een bijzonder schilderij van Cuyp en werken van 

onder anderen Gainsborough, Constable en Wilson. Rondleiding in 3 groepen en 
uitleg van Sander over Cuyp in elke groep.  

11.45 uur Vertrek naar Cambridge, waar ieder op eigen gelegenheid de stad kan bezoeken en 
kan lunchen. (Dit wijkt af van het oorspronkelijke programma, omdat we iedereen de 
gelegenheid willen geven wat van Cambridge te zien).  

13.45 uur Vertrek naar Leighton Buzzard. In de bus zal Sander korte uitleg geven. 
15.15 uur Toegang in twee groepen tot Ascott House and Gardens. Stewards geven een 

algemene inleiding en bij elke kamer zijn stewards beschikbaar voor toelichting. 
Sander blijft bij Cuyps prachtige “Gezicht op Dordrecht” en geeft groepsgewijze 
toelichting.  
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17.00 uur Transfer naar ons hotel in Oxford 
19.30 uur Diner in restaurant Randolph Hotel 
  
 
 
Zaterdag 2 mei 
 
08.45 uur Na het ontbijt uitchecken (koffers in de bus). 
09.00 uur Oxford sightseeing  

- op eigen gelegenheid met als tips van de werkgroep: 
*  Ashmolean museum v.a.10u  
* Christ Church  
* open bus  
- indien gewenst voor u gereserveerd door TravelStore:  
* boottocht 
* stadswandeling 

12.00 uur Lunch op eigen gelegenheid 
12.40 uur Vertrek naar West Sussex 
14.30 uur Petworth House. Ontvangst door Andrew Loukes, House and Collections Manager, 

die een korte introductie zal geven. Bezoek aan het huis met prachtige schilderijen 
van o.a. Turner (vrij rondlopen, aangezien hier geen rondleidingen mogen, maar 
Sander zal proberen toelichting te geven bij enkele werken). 

17.00 uur Vertrek naar Canterbury 
19.00 uur Check-in bij Hotel Holiday Inn Express in Canterbury 
20.00 uur Transfer naar het centrum van Canterbury voor het diner 

-  met zelfgekozen gezelschap in een zelfgekozen restaurant 
-  in Italiaans restaurant Il Postino (op verzoek gereserveerd door TravelStore) 
-  in pub The Drapers Arms (idem) 
-  in pub The Corner House (idem) 
-  in pub The Parrott (idem) 

22.30 uur transfer naar het hotel 
 
 
 
 
Zondag 3 mei 
 
 9.00 uur Na het ontbijt uitchecken uit het hotel. (koffers in de bus) 
 9.15 uur Sightseeing Canterbury, zelfstandig of met gids (gereserveerd op verzoek door 

TravelStore) 
11.30 uur Vroege lunch in Café Rouge in Canterbury 
12.45 uur Transfer naar Folkestone 
14.15 uur  Vertrek uit Folkestone 
15.50 uur Aankomst Calais 
20.30 uur Transfer naar Dordrecht met snack onderweg (extra toegevoegd) 
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De volgorde van het dagprogramma is onder voorbehoud van de laatste wijzigingen ter 
plaatse. 

Welke musea en landhuizen gaan we bezoeken? 

 

1. Dulwich Picture Gallery  woensdagmiddag 
 

 
 

 
 
 
 
 
DDe meeste schilderijen in Dulwich zijn aangekocht door de in Londen gevestigde 
kunsthandelaar Noël Desenfans namens koning Stanislaus II van Polen. Ze waren 
bedoeld om de kern te vormen van een koninklijke galerij in Warschau. Desenfans werd 
geboren in Vlaanderen, wat misschien de verklaring vormt voor de nadruk in de collectie 
op oude meesters uit Frankrijk en de lage landen. Koning Stanislaus stuitte op een paar 
problemen (culminerend in zijn onttroning en het virtueel wissen van Polen van de kaart) 
en de schilderijen bleven bij Desenfans, die ze bij zijn dood naliet aan zijn intieme vriend 
Sir Francis Bourgeois. 
Bourgeois liet op zijn beurt de collectie na aan het Dulwich College, samen met fondsen 
voor de bouw en het onderhoud van een galerij waartoe het publiek zou worden 
toegelaten. 
 
Een vriend van Francis Bourgeois, Sir John Soane, ontwierp een gebouw voor de 
schilderijen dat op zichzelf een kunstwerk is, met de binnenmuren gelijkmatig verlicht door 
innovatieve dakvensters (naar boven projecterende dakramen, zoals te zien bovenaan de 
foto hierboven). De reeks gebouwen omvatte ook hofjes voor zes oude dames, die 
sindsdien zijn omgebouwd tot tentoonstellingsruimtes voor tijdelijke tentoonstellingen. 
Delen van de galerij moesten worden herbouwd na te zijn gebombardeerd in de Tweede 
Wereldoorlog. Een grote verbouwing en renovatie vond plaats in 2000, toen onder andere 
een glazen en bronzen deel werd toegevoegd, dat het oorspronkelijke gebouw verbond 
met een nieuw kunstatelier en een cafetaria (en recent gerenoveerd). 
Het gebouw is een juweel van Regency architectuur en de collectie Europese 
schilderkunst is van topniveau. De oprichters van het kleine museum behoren tot de 
belangrijkste verzamelaars van het werk van Aelbert Cuyp en dit is de eerste purpose-
built public art gallery (geopend in 1817) en ook het eerste museum waar werken van 
Cuyp blijvend tentoongesteld werden. 
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2. Waddesdon Manor - donderdagochtend 

                   

 
Een Manor met het uiterlijk van een Frans chateau! Baron Ferdinand de Rotschild liet 
Waddesdon Manor bouwen in een streek waar al zoveel De Rotschilds hun tenten hadden 
opgeslagen dat het gekscherend Rotschildshire werd genoemd.  
De Rotschilds stammen af van Mayer Amschel de Rotschild (1744-1812), die werd geboren 
in het ghetto van Frankfurt. Hij richtte een soort bank op en installeerde zijn vijf zonen in 
Frankfurt, Wenen, Londen, Napels en Parijs. Hij hield de familiegelederen zeer gesloten en 
dit bleek een belangrijk deel van zijn succes te zijn. Het geld bleef in de familie door 
zorgvuldig gearrangeerde huwelijken. Baron Ferdinand was een directe afstammeling van 
deze Mayer Amschel. 
Het landgoed Waddesdon diende tot onderkomen voor zowel de gasten van Baron 
Ferdinand als voor de omvangrijke collectie 18e-eeuws meubilair, Sèvres porselein en 
Engelse portretten, die hij verzamelde.  
De tuinen werden ontworpen door een Franse tuinarchitect en zijn zeker een bezoek waard. 
De baron had een voorliefde voor kleurrijke vogels en er bevinden zich nog steeds van deze 
vrolijke fladderaars in de volières. Verder zijn er veel Franse, Engelse en Nederlandse 
tuinbeelden te bewonderen, is er een mooie rotstuin en een rijke collectie aan bomen en 
struiken.  
 
Na Baron Ferdinand erfde zijn zuster Alice het huis. Zij verwierf faam door haar strikte 
handhaving van de rigide huisregels en inspireerde mede daardoor kunstenares Marie 
Retpin tot het maken van een bord, versierd met haar portret, dat in de museumwinkel te 
koop is. In die winkel zijn trouwens ook Rotschildwijnen te vinden zoals Pauillac.  
James, de Franse neef van Alice, erfde het huis in 1922 en bracht er een deel van zijn 
vaders collectie in onder. In 1957 besloot James het landgoed over te dragen aan de 
National Trust. Later werd zijn weduwe Dollie de eerste voorzitter van het Waddesdon 
Management Comittee.  
 
We krijgen rondleidingen in 3 groepen.  
En we lunchen in het Manor restaurant.  
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3. Upton House - donderdagmiddag 

Upton House is gebouwd als privéhuis aan het 
eind van de 17e eeuw. In 1757 werd het huis 
gekocht door bankier Francis Child voor 
gebruik als jachthuis. In 1927 werd het 
landgoed met het huis aangekocht door Walter 
Samuel, 2de Burggraaf Bearsted, die zijn 
fortuin te danken had aan zijn vader, Marcus 
Samuel, die grondlegger was van de 
oliemaatschappij Shell Transport & Trading. 
Het huis werd door hem aanzienlijk uitgebreid 
en versierd met art deco-elementen. Lord 
Bearsted schonk het huis, de tuinen en de 
kunstcollectie aan de National Trust in 1948. 
Zijn nakomelingen zijn in het huis blijven wonen 
tot 1988.  

Hoewel ernaar is gestreefd het huis te restaureren en in te richten zoals het eruit zag in de 
jaren rond 1930 - met onder andere een unieke badkamer in art decostijl met aluminium 
wanden - ziet het huis er nu toch meer uit als een presentatie van een kunstcollectie dan 
als een privéhuis. De collectie bevat werken van Europese kunstenaars als George Stubbs, 
Jan Steen, Melchior de Hondecoeter, William Hogarth, Thomas Gainsborough, El Greco, 
Joshua Reynolds, George Romney, Tintoretto, Rogier van der Weyden, Pieter Saenredam 
en Pieter Bruegel de Oude. 

Er is ook een collectie van Engels porselein, waaronder Chelsea, Derby, Bow en Worcester, 
en Frans Sèvres-porselein. Een andere bezienswaardigheid van Upton is de tuin. Een 
gazon daalt langzaam af vanaf het huis en onderaan is er een watertuin met terras in een 
klein dal die vanaf het huis niet gezien kan worden.  

 
4. Anglesey Abbey - vrijdagochtend 
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Anglesey Abbey is in 1929 gesticht door de 
immens rijke Huttleston Broughton, de 1e Lord 
Fairhaven, wiens vader een fortuin had verdiend in 
de mijnbouw en spoorwegen in de Verenigde 
Staten. Oorspronkelijk was het een 13e-eeuwse Augustijnse priorij, die rond 1600 werd 
verbouwd tot herenhuis in c. 1600 en vervolgens uitgebreid werd gerenoveerd en uitgebreid 
tussen 1926-58. Binnen bevat dit elegante maar comfortabele huis in Jacobijnse stijl een 
mix van middeleeuwse gewelfde, lage balkenkamers en luchtige, lichte ruimtes. Veel 
decoratieve elementen werden gereproduceerd of ingebracht uit andere gebouwen, 
waaronder vroeg 17e-eeuwse lambrisering en een 16e-eeuws bandwerk 
schoorsteenmantel. Lord Fairhaven bedacht ook de prachtige 100 hectare grote tuin die 
formele en meer natuurlijke landschappen combineert. Bij zijn dood in 1966 liet hij Anglesey 
Abbey na aan de National Trust. Naast een bijzonder schilderij van Cuyp zijn hier vooral 
ook veel Engelse landschappen te zien van kunstenaars als Thomas Gainsborough, John 
Constable, Richard Wilson en anderen die sterk door Cuyp zijn beïnvloed. 
 

 
5. Ascott House  vrijdagmiddag 

Dit is een Jacobean House, dat nog een deel van het jaar wordt bewoond door de familie 
De Rothschild. Hier hangt het mooiste gezicht op Dordrecht van Cuyp en er zijn meer 
werken van Cuyp. De tuin is zeker de moeite waard. En bijzonder: modern van aanleg. 

 

 
 
 
6. Ashmolean Museum Oxford zaterdagochtend 
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Het statige onderkomen van het Ashmolean Museum 
dateert van 1678-1683. Het is het eerste 
universiteitsmuseum, dat in het begin van zijn 
bestaan enkele collecties toonde, die door de 
wetenschapper, politicus, militair en erudiete 
vrijmetselaar Elias Ashmole (1617-1692) aan de 
universiteit van Oxford waren geschonken. De 
nalatenschap van Ashmole bestond tevens uit een 
antiquarische bibliotheek met kostbare manuscripten. 
In de eeuwen daarna is de collectie van het museum 

gaandeweg uitgebreid met allerhande kunst- en gebruiksvoorwerpen, schilderijen en 
archeologische vondsten. Op het gebied van de schilderkunst zijn er grote 
deelverzamelingen van de Italiaanse renaissance, de Hollandse (met werk van Cuyp) en 
Vlaamse barok uit de Gouden Eeuw, de kunst van de Engelse Prerafaëlieten en romantici, 
en van het Franse impressionisme te zien. 

 

 
7. Petworth House - zaterdagmiddag 

Petworth huisvest een geweldige kunstcollectie van Lord Egremont. De tuinen zijn 
ontworpen door de beroemde Capability Brown. Er is een schat aan prachtige schilderijen 
van Turner, die een groot bewonderaar van Cuyp was en die hier kind aan huis was. De 
speelfilm ‘Mr. Turner’ uit 2014 is hier deels opgenomen. Er is een café.  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iets meer over de plaatsen en activiteiten 

1. Oxford 
2. Cambridge 
3. Canterbury 

Plattegrondjes met de voor ons belangrijke plaatsen door TravelStore 

 

 

 

 

 

 

 

Telefoonnummers 
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Steunafbeeldingen Cuyp 

Als aanvulling op de schilderijen van Aelbert Cuyp en zijn Engelse navolgers die we gaan 
bekijken worden hier enkele afbeeldingen opgenomen van werken die we niet kunnen 
bekijken. Sommige werken zullen in de tentoonstelling te zien zijn vanaf 27 september. 
Mogelijk zal Sander nog uitleg geven over deze werken in de bus ter voorbereiding van de 
landhuizen die we gaan bezoeken. 

 

 

1) Aelbert Cuyp, Orpheus speelt voor de dieren, doek, 151 x 271 cm, Mount Stuart, Marquess 
of Bute 
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2) Aelbert Cuyp, Rivierlandschap met ruiters, ca. 1655, doek,128 x 227,5 cm, Rijksmuseum 

 

 

3) Francois Bourgois, Landschap met herder en vee, doek, Dulwich Picture Gallery 
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4 & 5) Aert Schouman naar Aelbert Cuyp, Aquarellen 18de eeuw, Regionaal Archief Dordrecht 
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6) Justus de Gelder, Pannenkoeken bakken, Boston Museum of Fine Arts 
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7) George Stubbs, Tristram Shandy, a bay racehorse held by a groom, in an extensive 
landscape, c. 1760s, doek, 101.6 x 127 cm, Particuliere collectie 
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