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NIEUWE AANWINST

In 1987 kocht het Dordrechts Museum met steun van de 
Vereniging Rembrandt een landschap van Aelbert Cuyp, dat  
onderdeel was van de beroemde Britse Bridgewater Collection. 
Ruim dertig jaar later werd het schilderij Landschap met twee koeien 
bij een herder en melkmeid door Thomas Gainsborough, afkomstig 
uit diezelfde collectie, op een veiling te koop aangeboden. 
Dankzij steun van vele partijen en een succesvol slotakkoord via 
crowdfunding zijn zij weer bij elkaar te zien, waarmee een grote 
wens van het Dordrechts Museum in vervulling is gegaan.

Landschap met twee koeien bij een  
herder en melkmeid van Thomas 
Gainsborough (1727-1788) is een laat 
eerbetoon van de Engelse schilder 
aan Aelbert Cuyp (1620-1691).  
De wijze waarop Gainsborough 
twee koeien in verschillende kleuren 
groot op de voorgrond plaatst, de 
idyllische sfeer met het licht van 
een ondergaande zon, een herder 
die een melkmeid omarmt – de 
koeien wachten intussen lijdzaam 
tot ze verdergaat met melken – en 
de vegetatie op de voorgrond:  
alles doet meteen aan de Dordtse 
meester denken.

LIEVER DE NATUUR IN

Was Cuyp tijdens zijn leven alleen 
bekend in Dordrecht, na zijn dood 
werd hij ontdekt door Engelse  
verzamelaars, die zijn beste werken 
opkochten om hun landhuizen 
mee aan te kleden. En dankzij deze 
verzamelaars leerden ook Engelse 
kunstenaars het werk van Cuyp 
kennen. Gainsborough, volgens 
zijn dochter ‘passionately fond of 
the pictures of Berghem & Cuyp’, 

was een van de eerste schilders die 
zich door hem liet inspireren.  
In de National Gallery of Ireland 
in Dublin bevindt zich een land-
schap uit omstreeks 1767 dat direct 
gebaseerd is op een schilderij van 
Cuyp. 

Hoewel Gainsborough vooral 
bekendheid genoot als portrettist, 
lag zijn passie bij het landschap. In 
zijn brieven hekelde hij de ‘cursed 
face business’ en klaagde hij dat hij 
zijn tijd verdeed met het schilderen 
van ‘rich fools’. Liever ging hij de 
natuur in. Gainsborough staat aan 
het begin van de Engelse romanti-
sche landschapschilderkunst en was 
een wegbereider voor John Constable 
(1776-1837) en William Turner (1775- 
1851). Van deze grote Britse land-
schapsschilders zijn slechts enkele 
werken in Nederlandse musea te 
vinden. Het enige schilderij van 
Gainsborough in een Nederlandse 
openbare collectie was het vroege 
Boomachtig landschap met rustende 
herder in Rijksmuseum Twenthe, dat 
in 2011 met steun van de Vereniging 
Rembrandt is aangekocht.

Hommage 
aan Cuyp

Landschap met fluitspelende herder
Aelbert Cuyp
ca. 1645. Olieverf op doek, 96 x 115,5 cm 
DORDRECHTS MUSEUM

Aankoop gesteund door de  
Vereniging Rembrandt in 1987
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Landschap met twee koeien bij een herder en melkmeid
Thomas Gainsborough
ca. 1786. Olieverf op doek, 68,5 x 77 cm
Bijdrage: € 175.000, waarvan € 100.000 uit het BankGiro  
Loterij Aankoopfonds
DORDRECHTS MUSEUM

Landschap met twee koeien bij een herder en melkmeid is aangekocht  
met steun van de Vereniging Rembrandt (mede dankzij haar  
BankGiro Loterij Aankoopfonds), het Mondriaan Fonds, de 
Bedrijfsvrienden Dordrechts Museum en particulieren door middel  
van een crowdfundingsactie 
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OVERBODEN IN LONDEN

De verwerving van Landschap met 
twee koeien bij een herder en melkmeid, 
een van de sterkste voorbeelden 
van Cuyps impact op Gainsborough, 
was een unieke kans voor het 
Dordrechts Museum om de collectie 
in een bredere context te plaatsen. 
Maar de aankoop had wel wat voe-
ten in de aarde. De veiling, die op 
6 december 2018 bij Sotheby’s in 
Londen plaatsvond, was spannend. 
Aanvankelijk leek het te gaan  
lukken, maar uiteindelijk was het 
een handelaar die het laatste bod 
uitbracht. De teleurstelling in het 
Dordrechts Museum was groot. 
Toen de handelaar het schilderij 
vervolgens te koop aanbood,  

besloot het museum – na fors  
onderhandeld te hebben over de 
koopprijs – een tweede poging te 
wagen. Geraadpleegde specialisten 
bevestigden dat de nu vastgestelde 
prijs nog altijd redelijk was, van-
wege het belang van het werk, ook 
binnen Gainsboroughs oeuvre,  
zijn respectabele herkomst, en in 
verhouding tot bedragen die in de 
afgelopen jaren voor zijn zeldzame 
landschappen zijn betaald. Opnieuw 
werd een aanvraag gedaan bij  
de Vereniging Rembrandt, bij de  
bedrijfsvrienden van het museum 
en nu ook het Mondriaan Fonds. 
En hoewel alle partijen hun eerste  
toezeggingen nu ook verhoogden, 
bleef er een gat van € 40.000 te 

overbruggen om de gedroomde 
aankoop tot aanwinst te maken.

CROWDFUNDINGSACTIE

Geïnspireerd op The Art Fund,  
de Engelse tegenhanger van de 
Vereniging Rembrandt, die regel-
matig gebruik maakt van crowd-
funding om het laatst benodigde 
bedrag voor een aankoop bijeen  
te brengen, besloot de Vereniging, 
samen met het Dordrechts Museum, 
dit instrument in te zetten. Omdat 
het om een pilot ging, werd besloten 
met een externe partij in zee te gaan. 
Meerdere platforms zijn met elkaar 
vergeleken waarbij Voordekunst als 
aantrekkelijkste uit de bus rolde. 
Voordekunst heeft met 105.000 be-

Landschap met vee (‘Sunset after rain’)
Aelbert Cuyp
ca. 1648/52. Olieverf op paneel, 83,9 x 69,9 cm 
FITZWILLIAM MUSEUM, CAMBRIDGE

Landschap met vee
Thomas Gainsborough
ca. 1767. Olieverf op doek, 128 x 99 cm
NATIONAL GALLERY OF IRELAND, DUBLIN
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zoekers per maand een groot be-
reik in onze doelgroep, de nodige 
mankracht en ruime ervaring met 
crowdfunding op het gebied van 
cultuur, maar ook de juiste IT- en 
financiële infrastructuur. 

Zo ging de crowdfunding van 
start. Vrienden van het Dordrechts 
Museum, leden van de Vereniging 
Rembrandt en bezoekers van de 
site Voordekunst werden via de  
eigen websites, e-mails en filmpjes 
gewezen op de mogelijkheid nog 
eens extra bij te dragen aan deze 
aankoop. Maar vooral werd hen 
gevraagd deze actie te delen met 
anderen om zo een zo groot moge-
lijke groep mensen te bereiken  
die het belang van deze aankoop 
begrijpen en daar ook aan willen 
bijdragen. Het streefbedrag is  

gehaald, en daarmee is deze actie 
zeker geslaagd te noemen. Het  
leverde de Vereniging daarnaast 
nieuwe contacten op, niet-leden  
die hebben ervaren hoe bijzonder 
het is bij te dragen aan een kunst-
aankoop die ze altijd kunnen gaan 
zien en die, dankzij hun bijdrage, 
ook een beetje van hen is gewor-
den.

Uit de reacties die donateurs 
achterlieten op de website van 
Voordekunst valt op te maken dat  
dit ook zo gevoeld werd. Naast  
opmerkingen over de internationale 
invloed van Cuyp, over hoe goed 
het schilderij van Gainsborough  
in de collectie past en over de zeld-
zaamheid van buitenlandse, in het 
bijzonder Engelse schilderkunst  
in Nederlandse musea, schreven  
verschillende donateurs over het 
belang van betrokkenheid en het 
plezier van samen verzamelen, of, 
zoals één van hen het verwoordde: 
‘Gezamenlijk iets moois doen!’

INTERNATIONAAL PERSPECTIEF

Het schilderij is inmiddels te zien 
in Dordrecht. Voor het museum is 
deze aankoop een belangrijke stap 
op weg naar het verwezenlijken 
van zijn ambitie om in het tentoon-
stellings- en aankoopbeleid de 
eigen collectie van zes eeuwen 
Nederlandse schilderkunst meer  
in internationaal perspectief te 
plaatsen. Kunst kent immers geen 
landsgrenzen. Die bredere context 
geeft de eigen collectie – die altijd 
vertrekpunt is en blijft – meer 
diepgang en reliëf en maakt deze 
daarmee spannend, aansprekend 
en blijvend relevant.

In 2020, het vierhonderdste  
geboortejaar van Aelbert Cuyp,  
zal in een grote overzichtstentoon-

stelling worden getoond dat Cuyp 
niet alleen Gainsborough, maar 
ook Constable en Turner heeft  
beïnvloed. En dat het Dordrechts 
Museum ervan droomt nog een 
werk van Constable en van Turner 
aan de collectie toe te voegen om 
de betekenis van Cuyp voor de 
Engelse landschapschilderkunst 
blijvend te kunnen laten zien, 
moge duidelijk zijns

Fusien Bijl de Vroe

Directeur van de Vereniging Rembrandt

Boomachtig landschap met  
rustende herder
Thomas Gainsborough
ca. 1745-46. Olieverf op doek, 28 x 23 cm
RIJKSMUSEUM TWENTHE, ENSCHEDE

Aankoop gesteund door de Vereniging 
Rembrandt (mede dankzij haar BankGiro  
Loterij Aankoopfonds) in 2011


