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Eglon van der Neer
Een vrouw met een brief, ca. 1658-1659
Private collection
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Naam kunstenaar Neer, Eglon van der
Afgekorte literatuur Hofstede de Groot 1907-1928 (German edition)
Afgekorte literatuur Schavemaker 2010
Collectie Private collection
Onderwerpstrefwoorden genrevoorstelling
Onderwerpstrefwoorden één menselijke figuur
Onderwerpstrefwoorden vrouw
Onderwerpstrefwoorden hoofddoek
Onderwerpstrefwoorden huisjakje
Onderwerpstrefwoorden brief
Onderwerpstrefwoorden landschap als achtergrond
Object gegevens
Objectcategorie
schilderij
Drager/materiaal
doek, olieverf
Vorm/maten
staande rechthoek 23,8 x 17,5 cm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
gesigneerd midden: Egelon van d Neer
op de brief
Huidige toeschrijving
Eglon van der Neer
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
ca. 1658-1659 (1658 - 1659)
Schavemaker 2010
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente) publicaties wordt gegeven.
Een vrouw met een brief
Engelse titel
A woman with a letter
Onderwerpstrefwoorden
genrevoorstelling, één menselijke figuur, vrouw, hoofddoek, huisjakje, brief, landschap als achtergrond
Artistiek verband
Artistiek verband met ander werk
Zoals een voorbereidende tekening, vergelijkbare compositie, andere versie, herhaling of kopie van het hier beschreven kunstwerk.

geïnspireerd op

Gerard ter Borch (II), Brieflezende dame met een boodschapper, in een interieur
Van der Neer adopted the motif of a seated woman with a letter in both hands, leaning one of her arms upon the table (as
observed by E. Schavemaker).

geïnspireerd op
Gerard ter Borch (II), Interieur met een bode, een vrouw die een brief leest en een bediende
Van der Neer adopted the motif of a seated woman holding a letter with both hands, while leaning one arm on a table (as observed
by E. Schavemaker).
Herkomst
Collectie(s)
Private collection
Monte Carlo
Veiling(en)
Christie's (New York City) 1995-05-18, lotnr. 166
Tentoonstellingen en literatuur
Literatuur
Hofstede de Groot 1907-1928 (German edition) , dl. 5 (1912), p. 547, nr. 155
Schavemaker 2010 , p. 451, nr. 4, afb. II (kleur)
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
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