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Naam kunstenaar Peeters, Jan (I)
Naam kunstenaar Verwer, Abraham de
Collectieplaats Maastricht
Collectie Noortman Gallery, Robert
Collectie Private collection
Onderwerpstrefwoorden topografie
Onderwerpstrefwoorden panoramalandschap
Onderwerpstrefwoorden stadsgezicht
Onderwerpstrefwoorden houten brug
Onderwerpstrefwoorden kerkgebouw
Onderwerpstrefwoorden rivier
Onderwerpstrefwoorden boot
Onderwerpstrefwoorden vee
Afgebeelde plaats Thérouanne
Object gegevens
Objectcategorie
tekening
Fysiek verband
Verwijzing bij 'samengestelde kunstwerken': werken die een geheel vormen of vormden, zoals altaarstukken, decoratieve stukken uit een

betimmering of werken die bedoeld waren om samen te worden getoond, zoals pendanten en reeksen.
onderdeel van een reeks

attributed to Jan Peeters (I), Reeks van 60 tekeningen van dezelfde hand, uit een door kunsthandel Douwes gedemonteerd album
met voornamelijk gezichten in Artois, Picardië en het Maasdal
Series of 60 drawings by the same hand, from an album dismantled by art dealership Douwes, Amsterdam, with mainly views of Artois,
Picardy and the Valley of the Maas.
Drager/materiaal
papier, pen in bruin, gewassen in blauw en bruin
Vorm/maten
liggende rechthoek 99 x 297 mm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
opschrift middenboven: Teroane
opschrift rechtsmidden: st augustin
Huidige toeschrijving
toegeschreven aan Jan Peeters (I)
Verworpen toeschrijving
toegeschreven aan Abraham de Verwer
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
ca. 1648-1652 (1648 - 1652)
exh. cat. 1987, one drawing from the series to which this sheet belongs is dated 1651; see inscription on this sheet
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente) publicaties wordt gegeven.
Gezicht op Thérouanne (Terwaan; regio Nord, Frankrijk)
Engelse titel
View of Thérouanne (Terwaan, département Nord, France)
Onderwerpstrefwoorden
topografie, panoramalandschap, stadsgezicht, houten brug, kerkgebouw, rivier, boot, vee
Afgebeelde plaats
Thérouanne
Herkomst
Collectie(s)
Robert Noortman Gallery, Maastricht/London
Private collection
Tentoonstellingen en literatuur
Tentoonstellingen
Reisschetsen van Jan Peeters = Travelling sketches by Jan Peeters Gebr. Douwes Fine Art , Amsterdam , 1987-03-26 - 1987-04-10 ,
33
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
, standplaats origineel BD/RKD/0066 - ONT/Cityscapes and Architecture (afb.nr. 0000355664)
Project
Gerson Digital : Frankrijk (Ausbreitung)
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