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Theodorus Bohres
Portret van Petronella Driessen (?-1837), 1832 gedateerd
Venlo, Limburgs Museum, inv./cat.nr. inv. GM [..]

Afbeeldingsnummer 1001156844
Afmetingen: 2358x2903 pixels
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Naam kunstenaar Bohres, Theodorus
Collectieplaats Venlo
Collectie Limburgs Museum
Onderwerpstrefwoorden vrouwenportret
Onderwerpstrefwoorden oude vrouw
Onderwerpstrefwoorden ten halven lijve
Onderwerpstrefwoorden hoofd naar rechts
Onderwerpstrefwoorden lichaam naar rechts
Onderwerpstrefwoorden aanziend
Onderwerpstrefwoorden omslagdoek
Onderwerpstrefwoorden streekmuts
Onderwerpstrefwoorden halsketting
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.
pendant

Theodorus Bohres, Portret van Gerard Janssen (?-1842) (pendant)
Drager/materiaal
onbekend, pastel (beeldend werk)
Vorm/maten
staande rechthoek ? x ? mm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
gesigneerd en gedateerd rechtsboven: [.....] / gema[..]t [.....] / 1832
Op de zwartwitafbeelding in het in de literatuur genoemde artikel is de signatuur deels zichtbaar. Het is niet duidelijk te zien of het
woord in de tweede regel "gemaakt"of "gemacht"is. Op de moderne kleurenscan is de signatuur niet te zien.
Huidige toeschrijving
Theodorus Bohres
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
1832 gedateerd (1832)
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente) publicaties wordt gegeven.
Portret van Petronella Driessen (?-1837)
Engelse titel
Portrait of Petronella Driessen (?-1837)
Onderwerpstrefwoorden
vrouwenportret, oude vrouw, ten halven lijve, hoofd naar rechts, lichaam naar rechts, aanziend, omslagdoek, streekmuts,
halsketting
Limburgs / Noord-Brabantse muts
Voorgestelden
IB nummer
Nummer gerelateerd aan de collectie portret-iconografie RKD.
202379
Petronella Driessen ? - 1837-04-24
Naam
Driessen, Petronella
Voorletters
P.
Geslacht

v
Geboren
Belfeld
1754-1755
Overleden
Baarlo (Peel en Maas) 1837-04-24
op 82-jarige leeftijd
Functie
bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg via www.wiewaswie.nl (2014)
Gehuwd met
205150/Janssen, Gerard
Identificatie gebaseerd op
opschrift
Herkomst
Collectie(s)
Limburgs Museum, Venlo , inv./cat.nr inv. GM 11.436
1996 - gesignaleerd
Tentoonstellingen en literatuur
Literatuur
J.M.W.C. Schatorjé, 'Enkele portretten uit het Limburgs Museum', Streekgebonden kleding 2 (1996), p. 57-60, i.h.b. p. 57-58, afb.
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
BD/Digital Collection (afb.nr. 1001156844)
Permalink
https://rkd.nl/explore/images/247637
Ingevoerd op: 2014-06-10; Laatste wijziging: 2016-12-27
RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis
Prins Willem-Alexanderhof 5
(KB-complex)
2595 BE Den Haag
Nederland

Openingstijden
Bekijk de actuele openingstijden van het RKD
Contact
T: 070 3339777
E: info@rkd.nl

Meer
Privacybeleid
Disclaimer
Leveringsvoorwaarden
Facebook
Twitter
Linkedin
Instagram

