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5 afbeeldingen

Mary Stuart (II)
vrouw / Engels
koning, kunstverzamelaar, mecenas

Naamvarianten
In dit veld worden niet-voorkeursnamen zoals die in bronnen zijn aangetroffen, vastgelegd en toegankelijk gemaakt. Dit zijn bijvoorbeeld
andere schrijfwijzen, bijnamen of namen van getrouwde vrouwen met of juist zonder de achternaam van een echtgenoot.
Stuart, Mary (II)
Mary II of England
Maria II van Engeland
Kwalificaties
koning, kunstverzamelaar, mecenas
Regeerde als koningin over Engeland en Ierland vanaf 13 februari 1689, en als koningin van Schotland (als Mary II of Scotland) vanaf
11 april 1689 tot aan haar dood; haar man, Willem III, regeerde na haar dood in 1694 alleen verder als William III of England.
Nationaliteit/school
Engels
Geboren
Londen (Engeland) 1662-04-30
St. James's Palace
Overleden
Londen (Engeland) 1694-12-28
stierf aan de pokken in Kensington Palace
Familierelaties
in dit veld wordt een familierelatie met één of meer andere kunstenaars vermeld.
dochter van Jacobus II van Engeland; echtgenote en nicht van stadhouder Willem III prins van Oranje; niet te verwarren met Maria
Henriëtte Stuart (1631-1660), echtgenote van stadhouder Willem II
Deze persoon/entiteit in andere databases
10 treffers in RKDlibrary als onderwerp
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1662-04-30
Sterfplaats Londen (Engeland)

Plaats van werkzaamheid Londen (Engeland)
Kwalificaties koning
Kwalificaties kunstverzamelaar
Kwalificaties mecenas
Biografische gegevens
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Londen (Engeland) 1689 - 1694
Literatuur
Literatuur in RKDLibrary
10 treffers in RKDlibrary als onderwerp
A. van Leeuwen, 'Hollandse Flora's; over elitevrouwen en hun lusthoven aan het einde van de zeventiende eeuw', Cascade 20 (2011), nr.
2, p. 31-45
http://en.wikipedia.org/wiki/Mary_II_of_England (2011)
Documentatie RKD
In dit veld worden de standplaatsen vermeld van documentatiemateriaal in het RKD. De meeste standplaatsen verwijzen naar de
kunsthistorische beelddocumentatie. Daarnaast treft u verwijzingen naar persdocumentatie aan (knipsels en klein drukwerk).
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