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Piet Mondriaan
Koeien bij het water (kopie naar Stortenbeker), ca. 1896-1899
Private collection

Verder zoeken in RKDimages
Naam kunstenaar Mondriaan, Piet
Afgekorte literatuur Joosten/Janssen 2002
Collectieplaats Amsterdam
Collectie Berg, Cornelis van den
Collectie Private collection
Onderwerpstrefwoorden polderlandschap
Onderwerpstrefwoorden koe
Onderwerpstrefwoorden drinkend (dier)
Onderwerpstrefwoorden open water (in landschap)
Onderwerpstrefwoorden tarwe
Onderwerpstrefwoorden kopie
Object gegevens
Objectcategorie
schilderij
Drager/materiaal
doek, olieverf
Vorm/maten
liggende rechthoek ? x ? cm

Huidige toeschrijving
Piet Mondriaan
Bron: Joop M. Joosten (2002)
authenticated by J.M. Joosten and Hans Janssen (included in Joosten/Janssen 2002); not
included in Welsh/Joosten 1998
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen
haakjes.
ca. 1896-1899 (1896 - 1899)
dates given by Joosten/Janssen 2002
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente)
publicaties wordt gegeven.
Koeien bij het water (kopie naar Stortenbeker)
Andere (oude) titel
Andere titels of benamingen die het kunstwerk heeft gehad, of waaronder het ook bekend is. Soms
betreft het ook oude (verworpen) identificaties van het onderwerp of van de voorgestgelde.
Copy after Stortebeker
Engelse titel
Cows beside the water (copy after Stortenbeker)
Onderwerpstrefwoorden
polderlandschap, koe , drinkend (dier), open water (in landschap), tarwe , kopie
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
Pieter Stortenbeker
Cows beside the water
depicted in Joosten/Janssen 2002, p. 32
Herkomst
Collectie(s)
private collection Cornelis van den Berg, Amsterdam
c. 1896-1899 Private collection
family of Cornelis van den Berg (Joosten/Janssen 2002)
Tentoonstellingen en literatuur
Literatuur
Joosten/Janssen 2002 , p. 32 , listed as 'Copy after Stortebeker, private collection'

Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
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