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Wenzel Hollar naar Hans Holbein (II)
Portret van een onbekende man, 1645 gedateerd
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Naam kunstenaar Hollar, Wenzel
Naam kunstenaar Holbein, Hans (II)
Collectieplaats Den Haag
Collectie RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Collectie Iconografisch Bureau)
Onderwerpstrefwoorden borststuk
Onderwerpstrefwoorden hoofd naar links
Onderwerpstrefwoorden lichaam naar links
Onderwerpstrefwoorden wegziend
Onderwerpstrefwoorden jonge man
Onderwerpstrefwoorden mansportret
Object gegevens
Objectcategorie
prent
Drager/materiaal
papier, ets
Vorm/maten
staande rechthoek 13,5 x 9 cm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
opschrift rechtsboven: HHolbein inu; / WHollar fecit 1645
HH en WH interlaced
opschrift onder (positioneel kenmerk): D'Henrico van der Borcht iuniori, Artis Pictoriae Ama- / tori maximo, Amico suo dilectissimo,
hanc tabellam / dedicat, Adam, Alexius Bierling, Ao 1645
Huidige toeschrijving
Wenzel Hollar
naar Hans Holbein (II)
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
1645 gedateerd (1646)
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente) publicaties wordt gegeven.
Portret van een onbekende man
Andere (oude) titel
Andere titels of benamingen die het kunstwerk heeft gehad, of waaronder het ook bekend is. Soms betreft het ook oude (verworpen)
identificaties van het onderwerp of van de voorgestgelde.
Portret van Hendrik van der Borcht
Engelse titel
Portrait of an unknown man
Onderwerpstrefwoorden
borststuk, hoofd naar links, lichaam naar links, wegziend, jonge man, mansportret
Beschrijving: Kort haar, de oren deels bedekkend, baret, linnen hemd met hoog, geplooid kraagje, bontkraag, mouwen met strepen
bij de schouder., Stond bij het Iconografisch Bureau te boek als 'portret van Hendrik van der Borcht (I)'; de inventor, Hans Holbein
(II), stierf echter in 1543, en Van der Borcht (I) werd in 1583 geboren. Deze identificatie is dus niet juist. Waarschijnlijk is de
vergissing ontstaan door het onderschrift met de opdracht aan Hendrik van der Borcht (II).
Voorgestelden
IB nummer
Nummer gerelateerd aan de collectie portret-iconografie RKD.
2012002
Artistiek verband
Artistiek verband met ander werk
Zoals een voorbereidende tekening, vergelijkbare compositie, andere versie, herhaling of kopie van het hier beschreven kunstwerk.
naar
Hans Holbein (II)
Herkomst
Collectie(s)
RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Collectie Iconografisch Bureau), The Hague
2005 -

Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
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