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mogelijk naar Adriaen van der Linde
Portret van Carel van Sternse (-1615), na 1606
Franeker (Franekeradeel), Museum Martena, [..]

Verder zoeken in RKDimages
Naam kunstenaar Linde, Adriaen van der
Collectieplaats Franeker (Franekeradeel)
Collectie Museum Martena
Collectie Klaarkampster Weeshuis
Onderwerpstrefwoorden mansportret
Onderwerpstrefwoorden borststuk
Onderwerpstrefwoorden hoofd naar rechts
Onderwerpstrefwoorden aanziend
Onderwerpstrefwoorden puntbaardje
Onderwerpstrefwoorden snor
Onderwerpstrefwoorden kleine plooikraag
Onderwerpstrefwoorden heraldisch wapen
Object gegevens
Objectcategorie
schilderij
Drager/materiaal
paneel, olieverf
Vorm/maten
staande rechthoek 67 x 58 cm
geschilderd ovaal
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
draagt datum linksboven: Anno 1606
waarschijnlijk betreft het hier een kopie naar een origineel vervaardigd in 1606
opschrift linksboven: Ætatis Suæ 54
heraldisch wapen rechtsboven
Huidige toeschrijving
mogelijk naar Adriaen van der Linde
Volgens Wassenberg 1967 waarschijnlijk een kopie naar een onbekend origineel door Adriaen van der Linde
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.

na 1606 (1606 - 1699)
waarschijnlijk 17de eeuwse kopie naar origineel uit 1606
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente) publicaties wordt gegeven.
Portret van Carel van Sternse (-1615)
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.
Portret van Carel van Sternsé (-1615) , Portret van Carel van Sternsee (-1615)
Engelse titel
Portrait of Carel van Sternse (-1615)
Onderwerpstrefwoorden
mansportret, borststuk, hoofd naar rechts, hoofd naar rechts, aanziend, puntbaardje, snor, kleine plooikraag, heraldisch wapen
Beschrijving: kort bruin haar, bruine snor en sik; zwarte buis met iets lichter gevoerde kraag, donker onderkleed, plooikraag;
driedubbele gouden ketting schuin over de borst. Bruine achtergrond. In geschilderd bruin ovaal.
Voorgestelden
IB nummer
Nummer gerelateerd aan de colletie portret-iconografie RKD.
64040
Carel van Sternse 1552 - 1615-05-14
Naam
Sternse, Carel van
Voorletters
C.
Geslacht
M
Geboortetitel
Jonkheer
Geboren
1552
Geboortedatum: [circa]
Overleden
Franeker (Franekeradeel) 1615-05-14
Functie
Regent van het Klaarkampster Weeshuis te Franeker (1597-1615)
Gehuwd met
1571
Luts van Cammingha
Trouwdatum: [circa]
Aetatis
54 (linksboven)
Heraldisch wapen
wapens van Sternse en het Weeshuis de Claerkamp (rechtsboven)
Identificatie gebaseerd op
opschrift; wapen
Artistiek verband
Artistiek verband met ander werk
Zoals een voorbereidende tekening, vergelijkbare compositie, andere versie, herhaling of kopie van het hier beschreven kunstwerk.
naar
Adriaen van der Linde
mogelijk kopie naar Adriaen van der Linde
Herkomst
Collectie(s)
Museum Martena, Franeker (Franekeradeel) , inv./cat.nr 1906
in bruikleen; in bruikleen van Klaarkampster Weeshuis

Klaarkampster Weeshuis, Franeker (Franekeradeel)
eigenaar
Tentoonstellingen en literatuur
Literatuur
A. Hallema, Het Klaarkampster Weeshuis te Franeker, 1929, afb. t.o. p.64; W. Wassenbergh, L'art du portrait en Frise au
seizieme siecle, 1934, p.128-129 en afb.92
A. Wassenbergh, L'art du portrait en Frise au seizième siècle, 1934, p. 128, fig. XCI
A. Wassenbergh, De portretkunst in Friesland in de zeventiende eeuw, 1967, p. 25, als mogelijk kopie naar Adriaen van der Linde
Correspondentie
Mededeling RKD (N. Tom) 2005
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
BD/RKD/IB/XVIIA op Sternse (afb.nr. IB00064040)
BD/RKD/IB op XVII-A (afb.nr. 0000078179)
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