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Bezoek aan het Dordrechts Museum. 

Met 7 dames treinden we naar Dordrecht, met een kleine vertraging omdat er een andere trein in de 

weg stond waarvan de remmen niet werkten. Gelukkig was het snel opgelost en konden we richting 

“Koffie”.  

Truus had zoals altijd weer perfect geregeld dat we om 12.00 uur een tijdslot hadden en de hele 

middag binnen konden blijven. We hebben de expositie “In het licht van Cuyp” bewonderd.  

Idyllische landschappen met ruiters en koeien in nevelachtig zonlicht. Zoals in al zijn werken zie je het 

licht van één kant komen maar de zon zie je nooit. De lichteffecten die hij daardoor creëert zijn 

ongeëvenaard mooi en herkenbaar als zijn handtekening.  

Het verhaal van Dordrechts grootste schilder is uniek. Cuyp was in zijn tijd een volstrekt lokale 

kunstenaar, die vrijwel onbekend was buiten zijn woonplaats. Hij leefde en werkte zijn hele leven in 

Dordrecht en de kopers van zijn landschappen kwamen bijna allemaal uit zijn geboorteplaats. Pas na 

zijn dood werd hij ontdekt door Engelse verzamelaars en kunstenaars. Vanaf circa 1750 ontstond 

daar een ware Cuyp-rage. De Britse aristocratie was zo verzot op de zonovergoten landschappen dat 

er rond 1800 geen belangrijk werk van Cuyp meer in Nederland te vinden was. In de grote Engelse 

landhuizen mocht een Cuyp niet ontbreken. 

In het licht van Cuyp laat vele niet eerder in Nederland getoonde werken zien van Britse kunstenaars 

als Richard Wilson, Thomas Gainsborough, John Constable, J.M.W. Turner, Richard Parkes Bonington, 

Augustus Wall Callcott en John Crome. Twee topstukken van Cuyp uit de Engelse Royal Collection 

Trust zijn genereus uitgeleend door Koningin Elizabeth II. Ook drie niet eerder in Nederland getoonde 

landschappen van Cuyp uit Woburn Abbey zijn tijdelijk terug gekeerd naar de stad waar ze zijn 

gemaakt. 

Ik kan wel zeggen dat we hebben genoten en het was fijn om via de beschikbare audio dieper op 

details in te kunnen gaan.  

Daarna hebben we nog een bezoek gebracht aan de regentenkamer van het Hofje dat naast het 

museum is gesitueerd. Daar kregen we uitleg over de bewoners en de familie die dit van geslacht op 

geslacht hebben onderhouden. Het is nu in bezit van Rijksmonumenten.  

Daarna zijn we bij De Post gaan eten. Met de pizza’s bleek dat een hele worsteling. De bodem was 

niet van karton maar met een mes niet door te komen. Wel lekker gelukkig. 

Moe maar voldaan konden we de trein van ruim half 7 weer terug nemen naar Kapelle.  

Lia Vriens 

 

 


