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Jan van Goyen
Gezicht op het Valkhof te Nijmegen, jaren 1640
art dealer

Verder zoeken in RKDimages
Naam kunstenaar Goyen, Jan van
Collectieplaats Londen (Engeland)
Collectieplaats Parijs
Collectie Peel, Robert (Sir)
Collectie Heim, François
Collectie Private collection
Collectie art dealer
Onderwerpstrefwoorden rivierlandschap
Onderwerpstrefwoorden heuvellandschap
Onderwerpstrefwoorden topografie
Onderwerpstrefwoorden stadsgezicht
Onderwerpstrefwoorden fortificatie
Onderwerpstrefwoorden kasteel
Onderwerpstrefwoorden rondeel
Onderwerpstrefwoorden veerpont
Onderwerpstrefwoorden rijtuig
Onderwerpstrefwoorden vierspan
Onderwerpstrefwoorden aanlegplaats
Afgebeelde plaats Nijmegen
Object gegevens
Objectcategorie
schilderij
Drager/materiaal
paneel, olieverf
Vorm/maten
liggende rechthoek 35,6 x 51,1 cm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
gemonogrammeerd en resten van datering linksonder: VG 16....
on the ferry; the date has been read as 1647, but also as 166.. and 1...7
etiket op de achterzijde
19th-century, handwritten label, stating the painting was part of the collection of Sir Robert Peel

Huidige toeschrijving
Jan van Goyen
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
jaren 1640 (1640 - 1649)
datable in the 1640s (M. de Kinkelder)
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente) publicaties wordt gegeven.
Gezicht op het Valkhof te Nijmegen
Engelse titel
View of the Valkhof in Nijmegen
Onderwerpstrefwoorden
rivierlandschap, heuvellandschap, topografie, stadsgezicht, fortificatie, kasteel, rondeel, veerpont, rijtuig, vierspan, aanlegplaats
Afgebeelde plaats
Nijmegen
Artistiek verband
Artistiek verband met ander werk
Zoals een voorbereidende tekening, vergelijkbare compositie, andere versie, herhaling of kopie van het hier beschreven kunstwerk.

verwant aan
Jan van Goyen, Rivierlandschap met gezicht op het Valkhof te Nijmegen

verwant aan
Jan van Goyen, Gezicht op het Valkhof in Nijmegen, gezien vanuit het noordwesten

verwant aan
Jan van Goyen, Gezicht op het Valkhof in Nijmegen, gezien vanuit het noordwesten

verwant aan
Jan van Goyen, Rivierlandschap met gezicht op het Valkhof te Nijmegen

verwant aan
Jan van Goyen, Rivierlandschap met gezicht op het Valkhof te Nijmegen

verwant aan
follower of Jan van Goyen, Gezicht op het Valkhof bij Nijmegen vanaf de overkant van de Waal

verwant aan
possibly Frans de Hulst, Gezicht op het Valkhof in Nijmegen, gezien vanuit het noordwesten

verwant aan
Frans de Hulst, Gezicht op het Valkhof te Nijmegen
"Toon overige 4"
Herkomst
Collectie(s)
private collection Robert Peel (Sir), London
the collection was partly housed in Whitehall Gardens, London and Drayton Manor, Staffordshire
art dealer François Heim, Paris
1957 - reported
Private collection
1977 - acquired after a Paris sale in 1977 (Gazette de l'Hotel Drouot 1999, no. 14)
art dealer
London
2019-10 - reported (correspondence)
Veiling(en)
Sotheby's (New York City) 2002-06-05, afb. kleurenreproductie, lotnr. 21
, as attributed to Jan van Goyen; with provenance
Tentoonstellingen en literatuur
Literatuur
not in: Hofstede de Groot 1907-1928
not in: Beck 1972-1991
Correspondentie
E. Dullaart with art dealer London, 2019-10

Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
BD/Digital Collection (afb.nr. 1001631346)
BD/RKD/Ektachromenkast-Kluis fotodienst (afb.nr. 0000125852)
, standplaats origineel BD/RKD/0584 - ONS/Landscapes: Van Goyen and School (afb.nr. 0000124583)
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