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i.ï

De Tentoonstelling van Schilder- en Kunst¬

werken van nog in leven zijnde Nederlandsche

Meesters zal op de Bovenzalen van het Odéon ,

van af den 4 Julij 1842 , dagelijks geopend zijn

van 11 tot 6 uren. — De entree is voor ieder be¬

paald op 25 cent telkens , en het abonnement op

éénen gulden. — Alle stukken , waarvan het nom-

mer op deze lijst niet met een * gemerkt is ,

worden door derzelver vervaardigers te koop aan¬

geboden , terwijl nadere information betrekkelijk

den prijs , enz. zijn te bekomen hij de leden van

het Bestuur, van welke zich dagelijks één aan

het lokaal zal bevinden.
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A.
1 Akkersdijk, (7.) te Rotterdam , eene wachtka¬
mer uit het midden der 17® eeuw.

B.
2 B akker , (7.) te Rotterdam , eene oude vrouw ,
die een meisje tracht te verleiden , door haar
goud en parelen aan te bieden.
3 Bernhard , (P. G.) te 's Gravenhage , eenige
figuren , waaronder een oud man, met een mi¬
croscoop bezig zijnde.
4 Dezelfde , eene poort met invallend zonnelicht.
5 Best , (7. A. R .) te Amsterdam , een buiten
voorhuis met stoffagie en landschap.
6 Bing , (F.) te Amsterdam , een vinkenjon-
getje.
7 Bliek , (jP.) te Rotterdam , de aandacht bij
het Bijbellezen.
8 Borselen , (/\ van) te Gouda , een landschap
in de omstreken van Leijden bij ondergaande
zon.
9 Bolt , ((7. J .) te Groningen, eene teekening
in kleuren.
10 Buis , ( C. B.) te Groningen, een gezelschap
drinkende lieden.
11 Buis, (Mej. G. W.) te 's Gravenhage , een
gezigt in eene kerk.
12 Bijlard, (G.) te Hilversum, een Hollandsch
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N°.
13 Bij lard , (C.) te Hilversum, ecu Hollandsch
landschap.

c.
14 Canta , (7. A.) te Rotterdam , de tevreden-
stelling.
15 Christ , (J. F.) te Nijmegen, het oude slot
Zuijlenstein in de provincie Utrecht , bij ma¬
neschijn.
16 Christ, (P. C.) te Nijmegen, een bergachtig
landschap aan de Rivier de Lesse in de envi¬
rons van Dinant.
17 Couwenberg , (A. J.) te Arnhem, een gezigt
in de kerklaan bij Rozendaal.
18 Craaijvanger , (R.) te Amsterdam, een koop¬
man in kleinoodiën.

D.
19 Danekes , (A.) te Hilversum, een winter-
gezigt.
20 Deventer, (J . F. van ) te 's Gravenhage , een
Hollandsch landschap.
21 Doublet , (E.) te Amsterdam , een gezigt aan
den Buitenamstel.
22 Dreibholtz , ( C. L. W.) te 's Gravenhage ,
eene stormachtige zee met schepen.

E.
23 Eckelboorn, (//. D.) te Aalten, een wintergezigt.
24 Dezelfde , een landschap

N-5.
25 Ensing , (7.) te Groningen , een maanlicht.
26 Dezelfde, een heidegezigt.
27 Dezelfde, een dorpsgezigt.
28 Dezelfde, een wintertje.
29 Esman Jun\ , [II.) te Hilversum , een doode
vogel, wijnroemer en verder bijwerk.
30 Esman, (7.) te Hilversum, een witte faisant.
31* Dezelfde , een doode haas met bijwerk .

32 Gruijter , (6r.) te Amsterdam, een land- en
watergezigt bij maanlicht.
33 Dezelfde , een watertje bij maanlicht.
34 Gruijter Junr_ , (W. ) te Amsterdam, eene woe¬
lende zee met zeilend praamschip en ten anker
liggende brik.
35 Dezelfde , een kabbelend water met schepen.
36 Goudriaan , (/i . A.) te Rotterdam, gezigt
aan het Zwanen eiland bij Rotterdam.
37 Groot, {F. Breuhausde ) te 's Gravenhage ,
een gezigt in Duitschland.

H.
38 Haas, (7. II.de) te Utrecht, gezigt in de St.
Pieterskerk te Leijden.
39 Hein, (C. H.) élève van J. de Rijk, te
Hilversum , een boomrijk landschap.
40 Dezelfde , een boomrijk landschap.
41 Hein, (TT. 7.) élève van J. Esman, te Hil¬
versum, een wijnroemer, druiven en
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42 Hein , [II. J.) élève van J. lisman , te Hil¬
versum , eene doode boschduif en verder bij¬
werk.
43*Heijmans , (J . II.) te Zwolle, een binnen¬
huis, waarin een man eenen geschotenen vos
toont aan een vrouwtje in wit satijn.
44*Dezelfde , eene harpspeelster en een blinde
fluitspeler.
45 Dezelfde , een binnenvertrek, waarin een sla¬
pende bij invallend zonnelicht.
46* Dezelfde , een portretje.
47 Henlzepetcr , [F.) te 's Gravenhage , een duin-
gezigt bij avondstond.
48 Dezelfde , een Schevenings-strandgezigt met
fleuren.O

49 Dezelfde , een landschap met eene opkomen¬
de bui.
50 Dezelfde , een woelend water.
51 H eszier , (II.) te Amsterdam, een landschap.
52 Hoevenaar , ( C.) te Utrecht, eene kelderkeu¬
ken met figuren.
53 I Hoen , ( C) te 's Gravenhage , eene dorpshaven.
54 van den Hull , (H. W. Plaatser) te Haar¬
lem , een oud vrouwtje , teekening met potl.
55 Dezelfde , eene antieke kamer , idem.
56 Dezelfde , een kerktrapje , gezigt in de
Groote Kerk te Haarlem , idem.
57 Dezelfde , een binnenhuis met invallend zon¬
nelicht , idem.
58 Hulseboom , (G.) te Vaassen, een strandge-
'zigt.
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J.
59 Janzen , (J . M.) te Utrecht, een boomrijk
landschap.
60*felink , (II. J .) te Nijkerk , een koestal.
61 fonge , (G. K. de) te Groningen, een bosch¬
rijk landschap, hetwelk voorleden jaar te
Groningen dooi' het genootschap Pictura is
bekroond geworden.
62 fonxis , (J. L.) te Utrecht, een vuur- en
lamplicht , waarbij eene moeder met haar huis¬
gezin beslag klaar maakt.
63 fonxis, (P. H. L.) te Utrecht, een wintergezigt.
64 Dezelfde , een maanlicht.
65 Dezelfde , een stadsgezigt.
66 f oosten, (D. J. II.) te Haarlem, een fruit¬
stuk met eenen dooden vogel.

K.
67 Kaa, (J. van der) te Rotterdam, een Hol-
landsch landschap.
68 Kate, (H. F. C. ten) te 's Gravenhage , bij
moeders graf.
69 Dezelfde , de wachtkamer van Olivier Crom¬
well.
70 Kerrebijn , (J . J.) te Haarlem , een land¬
schap met vee.
71 Dezelfde , een landschap met vee.
72 Dezelfde , een koopman met wild en een
Brabandsch
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73 Kitzinger , (iff. E.) te Amsterdam , een win¬
ter bij maanlicht.
74 Dezelfde , eene lente bij morgenstond.
75 Dezelfde , een herfst bij avond.
76 Dezelfde , een zomer bij middag.
77 Klerk , (W. de) te Dordrecht, een llollandsch
wintergezigt.
78 Knip , (Augusl ) te 's Hertogenbosch , een
landschap met eenen watermolen.
79 Knip , (Henriette ) te 'sHertogenbosch , eene
Noord-Brabandsche dorpsmark t.
80 Dezelfde , een Noord-Brabandsch meisje met
schapen.
81 Koekkoek , (M. A.) te Hilversum, een berg¬
achtig landschap.
82 Dezelfde , een boomrijk landschap.
83 Dezelfde , een boomrijk landschap.
84 Koelman , (.ƒ. P. ) te 's Gravenhage , eene
teekening in sapverw.
85 Dezelfde , een spelende Hongaarsche herder.
89 Koning , (Mej. E. J .) te Haarlem, een bloem¬
en fruitstuk met dood wild.

L.
81*Earners , ( ./. H. f.) te Amsterdam, een
vrouwen portret.
88 Dezelfde , een Bergschot.
89 Dezelfde , een kluizenaar.
90 Liefland , (.7. -rem) te Utrecht, een oud Hol-
Jandsch stadsgezigt.

II
N°.
91 Lulgcr s , ( /'. ./.) te Loenen aan de Vecht,
een riviergezigt.

M.
92 van der Meer Mohr , (7. C.) te 's Graven¬
hage , een binnenhuis met eenige figuren uit
het jaar 1600.
93 Dezelfde , een oud vrouwtje, die haren klein¬
zoon lezen leert.
94 Meijer , (Gerh'f) te Zwolle, een boomrijk
en duinachtig landschap.
95 Mertz , (J. C.) te Amsterdam , een oud man,
de courant lezende.
96 Michaëlis , (G. J .) te Haarlem, een heuvel¬
achtig landschap in den herfst.
97 Mirani , (7f. 7\) te Amsterdam ,. een winter.
98 Mittelholzer , (W. M. C.) te 's Gravenhage ,
een stil water bij morgenstond.
99 Dezelfde , een woelend water.
100 Moericn , (J . H .) te Rotterdam, een land¬
schap bij zonsondergang.
101 Mourol , (AI.) te 's Gravenhage , de lustige
krijgsman , teekening.

102 Dezelfde , het morgengebed , idem.

w.
103 Neur denburg , ( G\) te Rotterdam, de zieke
moeder.
104 Dezelfde , Het portaal van het waterhuis te



O.
105 Oosterhuis , (P.) te Amsterdam, eene visch-
verkoopster.
106 Ojfermans , (A. ./.) te 's Gravenhage , een
Hollandsche koestal met beesten.

107 Dezelfde , een landschap bij winter en op-
trekkenden nevel.

108 Os , (P. F. van ) , te Haarlem , een land¬
schap met rustend vee.

P.
109 Parrè Junr. , (717.) te Amsterdam, een land¬
schap bij zomer.

110 Dezelfde , een stadswal bij winter.
111 Pelgrom , (./.) te Oosterbeek, een Geldersch
landschap in de omstreken van Oosterbeek.

112 Dezelfde , een Hollandsch landschap.
113 Plas , (P.) te Amsterdam, een landschap.
114 Pleijzier , (A.) te Rotterdam, een woelend
water bij buijig weder.

115 Dezelfde , een dito.
116 Plugger , (7.) te Zwolle, een brikschip voor
Texel, den loods inwachtende.

117 Pruim , (D. .7.) te Zwolle, een landschap
aan de Roer.

118 Dezelfde , een Overijsselsch landschap.
119 Dezelfde , een dito bij winter.
120 Dezelfde , eene pleisterplaats.
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O
121 Quispel , (#7.) te Dordrecht, een bergachtig
landschap met vee.

122 Ravenswaaij , (./. van ) te Westerbork , een
landschap met staand en liggend vee.

123 Dezelfde , een boomrijk landschap met ver¬
schillende stoffagie.
124 Ravens waaij , [Joh. van ) en P. J. Guise ,
te Hilversum , een landschap met staand en
liggend vee.

125 Reintjes , (77. P.) te Amsterdam, een oud
man, een kind in den Bijbel onderwijzende.

126 Reijgers ,(F. B.) te 's Gravenhage , een stads¬
wal aan een water.

127 Ringeling , (77.) te Leijden , een schoenma¬
kers gezin.

128 Dezelfde , een boeren binnenhuis met figuren.
129 Dezelfde , een oud man, die zich met een
jongetje onledig houdt.
130 Roos, (C. F.) te Amsterdam , een gezigt bij
Wernigrode met den Bloksberg in het verschiet ,
een tafereel uit het Hertzgebergte , voorgesteld
bij avondzon en gestoffeerd met herten.

131 Roosenboom , (TV. 7.) te 's Gravenhage , een
wintergezigt.

132 Rutten, (7.) te Dordrecht, een stadswal aan
eene rivier.
133 Dezelfde, een
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134 Rijk , (7. 7e) te Hilversum, een Hollandsche
stier.

S.
135 Schellenberg •, (G. C.) te Amsterdam, Jo¬
hanna Graij , geweigerd hebbende aan John
Clarij , Gouverneur des Towers , het aanzoek
van haren gemaal Lord Guilford Dudleij , om
haar vóór hare teregtstelling op dienzelfden
dag nog eens te zien en te spreken, betuigt:
Dat zij hem niet hier , maar weldra voor altijd
in betere gewesten , hoopt weder te zien.
(Hume , Historie van Engeland , 4e deelpag.
553 enz.)

136 Dezelfde , een gelukkig huisgezin voor eene
schuur.

137 Schiedges , (P. P.) te 's Gravenhage , een
Hollandsch watergezigt met schepen.

138 Schouman , (M.) Ie Breda , eene woelende zee
met schepen.

139 Serné , (A.) te Zwolle , een boomrijk landschap
met eene boerenwoning.

140 Dezelfde , een kleiner dito.
141 Dezelfde , een duingezigtje.
142 Dezelfde , een dito.
143 Sörensen , te Amsterdam , een landschap bij
achtermiddag.

144 Dezelfde , een Hollandsch wintergezigt.
145 Dezelfde , een riviergezigt bij opkomende
maan.

m
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146 Stok , (7. van der) te Amsterdam , een land¬
schap bij winter.

147 Straat en Junr , (B. van) LeAmsterdam, een
wintergezigt met ecnen korenmolen.
148 Dezelfde , een wintergezigt met een kasteel.
149 Swijndrecht , (Montóban van ) te Rotterdam,
Anna Bolein , den kaatsten dag voor hare ter
dood brenging, aalmoezen uitdeelende, (Zie:
Larreij , geschiedenis van Engeland , Schol-
land. en Ierland.)
150 Svjpkcns , (T. II.) te Haarlem, een gezigt
op den Eltenberg.

151 Dezelfde , een gezigt bij winter.
152 Dezelfde , een Geldersch landschap.
153 Dezelfde , een landschap.
154 Dezelfde , een gezigt bij winter in de om¬
streken van Haarlem.

T.
155 Teixeira de Mattos , (7.) te Amsterdam , een
kwakzalver.

156 Dezelfde , een wijsgeer.
157 Temminck , (Mej. Henriettc C.) te 's Gra¬
venhage, het laatste vaarwel van eene vrouw
aan haren man in de gevangenis.

1blb'Thiebout, (C. II.) te Zwolle, een stil leven.

u.
158 Uberfeldt , (Braet, von) te Amsterdam, twee
spelende
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V.
159 Verburgh , (C. G.) te Rotterdam , ecu strand-
gezigt met een oud gebouw en een wachthuis
op den voorgrond , waarbij eene groep visschers.

160 Verpoeken , {II.) te Hilversum, een landschap.
161 Dezelfde , een dito.
162 Verschuur , (W.) te Amsterdam, eene weide
met twee paarden.

163 Verspui, (G. ,ƒ.) te Gouda, een landschap.
164 Dezelfde , een stil water met schepen.
165 Vertin , (P. G.) te 's Gravenhage , een gezigt
op eene stadspoort bij winter.
166 Vries , {J. C. de) te Amsterdam, een bin¬
nenhuis , waarin een lezend man.

167 Wee , {H. D. ter) te Amsterdam , een fruit¬
stuk.

168 Dezelfde , een dito met dood wild.
169 Weumingen , (D. J. van) te Gouda , eene
aanlegplaats in eene rivier.

170 Dezelfde , eene losplaats aan eene rivier.
171 Wiertz , (H . F.) te Nijmegen, een rivierge-
zigt bij maanlicht.

172 Wildrilt , (Mej. li. S.) te Ruurlo, een heu¬
velachtig landschap met sneeuw.

173 Dezelfde , een dito landschap met sneeuw.
174 Winter , (A. II.) te Utrbcht, eene pleister¬
plaats met paarden.

'0
w
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175 Wisseling h , (J. P. van) te Rhenen, een
landschap met een gedeelte van de ruïne vau
Brederode.

z.
176 Zimmerman , (J. W . Gerstenhatuwer ,) te
Amsterdam , een opgang naar eenen toren met
invallend zonlicht.

177 Dezelfde , een rustende orgeldraaijer.

178 Jasenze , te Amsterdam, een maanlichtje.
179*Moerenhout , te 's Gravenhage , eene pleister¬
plaats.

180 Vermeulen , te Utrecht , een landschap.
181 Weissenbruek , (J.) te 's Gravenhage , een
Hollandsch landschap.

182 Hansma , (I).) te Sneek , eene zieke vrouw ,
door hare moeder getroost en bemoedigd.

183 Dezelfde , een Hinlopermeisje in nationaal
costuum.
184 Oostveen , (H . van) te Amsterdam , een klui¬
zenaar.

185* Reijnders , (J.) te Leeuwarden , een gezigt op
eenen waterval bij Beddgelert in Noord-Wallis
in
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186 Lokhorst , (D. V.) te Utrecht, een landschap
met vee.

187 Js. Verhoogt , te Rotterdam, een gezigt in
de omstreken van Rotterdam , bij maanlicht.
188 de Vries , (E.) te Dordrecht , een zeegezigt.
189 Jonxis, (J. L .) te Utrecht, een Poulierswinkel.
190 Temminck , (Mej. Henriette C.) te 'sGra-
venhage , het geheim.

191 de Haart , (J.) te Utrecht, eene binnenplaats
met figuren.

YERYOLG YAN DE LIJST
DER NAGEKOMENE

SCHILDERIJEN.

N°.
192 Matthijsse , (J. R.) te Leeuwarden , een bin¬
nenvertrek.

193 Dezelfde , een wintergezigt.
194 Dezelfde , een landschap bij zomer.
195 Dezelfde, een wintergezigt.
196 Mirani , (E. P.) te Amsterdam , een ilol-
landsch landschap.

197 Borselen , (J. W. van) te Gouda , een land¬
schap.

198 Blijk , (F. J. van den) te Dordrecht , een
stil water bij opkomende zon.

199 Weiss, (A.) te Amsterdam, een fruitstuk.
200 Dezelfde , een fruit- en bloemstuk met doode
vogels.

201 Heijmans , (J. II.) te Zwolle , een vrouwtje
met groente.

202 Kraal, (B.) te Kampen, een Rijngezigt.
203 Karssen , (K .) te Amsterdam , een gezigt op
eenen vuurtoren bij ondergaande zon.

204 Roth, (G. A.) te Amsterdam, een kerkpor¬
taal te Keulen.

205 Couwenberg , (A. J .) te Arnhem , een gezigt
op Arnhem.

206 Heijmans, (J . H.) te Zwolle, een portretje.
207 Dezelfde , een dito.
208 Dubourcq, (P . L .) te Amsterdam, een heide-
gezigt.

209 Fels , (J . J.) te Kampen , een
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