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Naam kunstenaar Delff, Jacob Willemsz. (I)
Afgekorte literatuur Moes 1897-1905
Collectieplaats Amsterdam
Collectie Rijksmuseum
Onderwerpstrefwoorden mansportret
Onderwerpstrefwoorden heupstuk
Onderwerpstrefwoorden hoofd naar rechts
Onderwerpstrefwoorden lichaam naar rechts
Onderwerpstrefwoorden staand (houding)
Onderwerpstrefwoorden aanziend
Onderwerpstrefwoorden kort haar (mannenkapsel)
Onderwerpstrefwoorden kalend
Onderwerpstrefwoorden snor
Onderwerpstrefwoorden puntbaardje
Onderwerpstrefwoorden slappe plooikraag
Onderwerpstrefwoorden mantel
Onderwerpstrefwoorden manchet
Onderwerpstrefwoorden brief
Onderwerpstrefwoorden tafel
Onderwerpstrefwoorden ring
Object gegevens
Objectcategorie
schilderij
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

Jacob Willemsz. Delff (I), Portret van Volckera Claesdr. Knobbert (1554-1634) (pendant)
Drager/materiaal
paneel, olieverf
Vorm/maten
staande rechthoek 115 x 83,5 cm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
gesigneerd en gedateerd linksonder: JW Delphius pinxit.An Dni 1592
opschrift linksonder: Ætatis 44
heraldisch wapen rechtsboven
Huidige toeschrijving
Jacob Willemsz. Delff (I)
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
1592 gedateerd (1592)
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente) publicaties wordt gegeven.
Portret van Paulus Cornelisz. van Beresteyn (1548-1625)
Engelse titel
Portrait of Paulus Cornelisz. van Beresteyn (1548-1625)
Onderwerpstrefwoorden
mansportret, heupstuk, hoofd naar rechts, lichaam naar rechts, staand (houding), aanziend, kort haar (mannenkapsel), kalend,
snor, puntbaardje, slappe plooikraag, mantel, manchet, brief, tafel, ring
Beschrijving: zwart kostuum, mantel over rechterschouder en linkerarm, plooikraag en plooimanchetten, staande bij tafel links,
brief (met onleesbare tekst) in rechterhand, linkerhand met ringen voor de borst, kort haar, kalend, snor en puntbaardje; ringen aan
linkerringvinger, één met figuurtje? als zegelring?
Voorgestelden
IB nummer
Nummer gerelateerd aan de collectie portret-iconografie RKD.
31123
Paulus van Beresteyn 1548-05-08 - 1625-11-23
Naam
Beresteyn, Paulus van
Voorletters
P.
Geslacht
m
Geboren
Haarlem 1548-05-08
Overleden
Delft 1625-11-23
Functie
Schepen, raad en burgemeester van Delft
Gehuwd met
Delft 1574-01-29
106084/Knobbert, Volckera Claesdr
Kinderen
Magdalena van Beresteyn
Aetatis
44 (linksboven)
Beschrijving
Burgemeester van Delft
Identificatie gebaseerd op
herkomst; wapen
Artistiek verband

Artistiek verband met ander werk
Zoals een voorbereidende tekening, vergelijkbare compositie, andere versie, herhaling of kopie van het hier beschreven kunstwerk.

als voorbeeld gebruikt voor
Willem Karel Rees, Portret van Paulus Cornelisz. van Beresteijn (1548-1625)
Herkomst
Collectie(s)
Rijksmuseum, Amsterdam , inv./cat.nr SK-A-841
aankoop uit verkoping Van Beresteyn van Maurik, Vught, lot 33
1884-10-22 Tentoonstellingen en literatuur
Literatuur
Moes 1897-1905 , nr. 51
P.J.J. van Thiel, All the paintings of the Rijksmuseum in Amsterdam, Amsterdam 1976, p. 191, afb.
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
BD/Digital Collection (afb.nr. 1000312577)
BD/RKD/IB/XVID op BERESTEYN (afb.nr. IB00031123)
BD/RKD/IB op XVI-D (afb.nr. 0000068486)
, standplaats origineel BD/RKD/0532 - ONS/Portraits 2 (afb.nr. 0000052062)
Project
Project Collectie Nederland
Technische documentatie
Het RKD beheert een collectie technische documentatie die door externe onderzoekers en musea aan ons is overgedragen of voortkomt uit
eigen onderzoek met infraroodreflectografie. Het materiaal waarvan hier de metadata zijn weergegeven, is op afspraak te raadplegen op het
RKD. Vooralsnog is niet alle technische documentatie ingevoerd in de database. Regelmatig worden nieuwe gegevens toegevoegd.
1 treffers in RKDtechnical, betreffende:
Type technisch onderzoek
onderzoek drager
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