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Nicolaas Verkolje mogelijk naar Arnold Houbraken
Portret van Franciscus van Schie (....-1756)
The Hague, RKD - Nederlands Instituut voor [..]

Verder zoeken in RKDimages
Naam kunstenaar Verkolje, Nicolaas
Naam kunstenaar Houbraken, Arnold
Afgekorte literatuur Muller 1853
Afgekorte literatuur Moes 1897-1905
Collectieplaats Den Haag
Collectie RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Collectie Iconografisch Bureau)
Onderwerpstrefwoorden mansportret
Onderwerpstrefwoorden ten halven lijve
Onderwerpstrefwoorden hoofd naar links
Onderwerpstrefwoorden lichaam naar links
Onderwerpstrefwoorden aanziend
Onderwerpstrefwoorden lange pruik
Onderwerpstrefwoorden rabatkraag
Onderwerpstrefwoorden rokkostuum
Onderwerpstrefwoorden mantel
Onderwerpstrefwoorden in een trompe-l'oeil-omlijsting (rechthoekig)
Object gegevens
Objectcategorie
prent
Drager/materiaal
papier, mezzotint
Vorm/maten
staande rechthoek 262 x 195 mm
afmetingen binnen plaatrand
afmetingen blad: 265 x 197 mm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
opschrift linksonder: ........
nauwelijks leesbaar
opschrift rechtsonder: N ...... fecit
nauwelijks leesbaar
opschrift onder (positioneel kenmerk): FRANCISCUS VAN SCHIE / Proponent præceptor Scholæ Dordracenæ. / Van Schie een
moedig held bij Vorst Messias waagen / En onvermoeid in 't juk van 't Priesterdom te Schragen / Word waardig naar den trandt

van onse gulde tijd / Door 't geestig Konstpenceel d' onstervelijkheid gewijd.
Huidige toeschrijving
Nicolaas Verkolje
mogelijk naar Arnold Houbraken
volgens Muller 1853 en Moes 1897 naar Arnold Houbraken; als de voorgestelde man inderdaad in 1695 geboren is, is dit niet
mogelijk daar A. Houbraken al in 1719 stierf
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
1688 - 1746
werkzame periode graveur
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente) publicaties wordt gegeven.
Portret van Franciscus van Schie (....-1756)
Engelse titel
Portrait of Franciscus van Schie (....-1756)
Onderwerpstrefwoorden
mansportret, ten halven lijve, hoofd naar links, lichaam naar links, aanziend, lange pruik, rabatkraag, rokkostuum, mantel, in een
trompe-l'oeil-omlijsting (rechthoekig)
Voorgestelden
IB nummer
Nummer gerelateerd aan de collectie portret-iconografie RKD.
2005142
Franciscus van Schie ? - 1756
Naam
Schie, Franciscus van
Voorletters
F.
Geslacht
m
Geboren
Delft
volgens gegevens beeldbank Dordrecht zou hij te Delft in 1695 geboren zijn; dan kan hij echter niet op oudere leeftijd
geportretteerd zijn door Arnold Houbraken (gestorven 1719) zoals uit een prent zou blijken (zie kunstwerknummer 197529)
Overleden
Dordrecht 1756
Functie
proponent en praeceptor aan de Latijnse school te Dordrecht 1722-1756
Identificatie gebaseerd op
opschrift
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
Aert Schouman, Portret van Franciscus van Schie (....-1756)
Herkomst
Collectie(s)
RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Collectie Iconografisch Bureau), The Hague
Tentoonstellingen en literatuur
Literatuur
Muller 1853 , nr. 4790
Moes 1897-1905 , dl. 2 (1905), onder nr. 6930
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
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