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Franciscus Bernardus Waanders
Portret van Hugo van Zuylen van Nyevelt (1781-1853)
Private collection

Verder zoeken in RKDimages
Naam kunstenaar Waanders, Franciscus Bernardus
Collectie Private collection
Onderwerpstrefwoorden ridderorde (teken)
Onderwerpstrefwoorden doorkijk naar landschap
Onderwerpstrefwoorden stad (in de achtergrond)
Onderwerpstrefwoorden gordijn/draperie als achtergrond
Onderwerpstrefwoorden heupstuk
Onderwerpstrefwoorden hoofd naar rechts
Onderwerpstrefwoorden lichaam naar links
Onderwerpstrefwoorden zittend
Onderwerpstrefwoorden wegziend
Onderwerpstrefwoorden mansportret
Object gegevens
Objectcategorie
prent
Drager/materiaal
papier, lithografie (techniek)
Vorm/maten
staande rechthoek ? x ? cm
folio (IB)
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
opschrift rechtsonder
Huidige toeschrijving
Franciscus Bernardus Waanders
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
1825 - 1849
Onderwerp
Titel

Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente) publicaties wordt gegeven.
Portret van Hugo van Zuylen van Nyevelt (1781-1853)
Engelse titel
Portrait of Hugo van Zuylen van Nyevelt (1781-1853)
Onderwerpstrefwoorden
ridderorde (teken), doorkijk naar landschap, stad (in de achtergrond), gordijn/draperie als achtergrond, heupstuk, hoofd naar
rechts, lichaam naar links, zittend, wegziend, mansportret
Voorgestelden
IB nummer
Nummer gerelateerd aan de colletie portret-iconografie RKD.
2008973
Hugo van Zuylen van Nyevelt 1781-07-07 - 1853-03-18
Naam
Zuylen van Nyevelt, Hugo van
Voorletters
H.
Geslacht
M
Geboortetitel
baron
Academische titel
mr.
Geboren
Rotterdam 1781-07-07
Overleden
Den Haag 1853-03-18
Functie
Gezant te Stockholm, Madrid, Constantinopel en Londen. Minister van Zaken der Hervormde en andere Eredienst, tijdelijk
Minister van Buitenlandse Zaken. Minister van Staat.
Gehuwd met
Den Haag 1823-03-12
143736/Boreel, Cornelia Adriana
Identificatie gebaseerd op
opschrift
Opmerking portret
Gemerkt linksonder: 'P.G. Bernhard del.'Gemerkt rechtsonder: 'F.B. Waanders lith.'Onderschrift: 'HUGO BARON VAN ZUYLEN VAN
NYEVELT / [in cursieve letters:] Grootkruis van de Orde van den Ned. Leeuw / van het Legioen van Eer en van Karel den III / oud
Ambassadeur te Const/plen Minister van Staat enz. enz.'Volgens notitie op opzetkarton: Van Someren 6300. Volgens Van Someren
echter: 'zonder naam van graveur'.Beschrijving: kort donker haar met scheiding rechts, wit overhemd met opstaande kraag
waaromheen zwarte halsdoek, kort donker jasje, waarin hij de rechterhand steekt, ridderorde op de borst, zittend in een stoel met hoge
versierde rugleuning, linkerarm op armleuning, links doorkijk over balustrade heen naar de verte, met huizen aan rivier, meer of zee, en
heuvels aan de horizon.
Artistiek verband
Artistiek verband met ander werk
Zoals een voorbereidende tekening, vergelijkbare compositie, andere versie, herhaling of kopie van het hier beschreven kunstwerk.
(vrijwel) identiek met
naar P.G. Bernhard
Herkomst
Collectie(s)
Private collection
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
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