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Willem Gruyter (jr.)
man / Nederlands
kunsthandelaar
Kwalificaties
kunsthandelaar
Nationaliteit/school
Nederlands
Geboren
Amsterdam 1798-09-10
Overleden
Amsterdam 1882-01-14
Familierelaties
in dit veld wordt een familierelatie met één of meer andere kunstenaars vermeld.
son and partner of Willem Gruyter Sr. (1763-1831)
Zie ook
in dit veld vindt u verwijzingen naar een groepsnaam of naar de kunstenaars die deel uitma(a)k(t)en van de groep. Ook kunt u verwijzingen
naar andere kunstenaars aantreffen als het gaat om samenwerking zonder dat er sprake is van een groep(snaam). Dit is bijvoorbeeld het
geval bij kunstenaars die gedeelten in werken van een andere kunstenaar voor hun rekening hebben genomen (zoals bij P.P. Rubens en J.
Brueghel I).
Gruyter, Willem (sr.)
Willem Gruyter, Kunsthandel
Deze persoon/entiteit in andere databases
7 treffers in RKDimages als provenance
2 treffers in RKDlibrary als onderwerp
5 treffers in RKDexcerpts als kunstenaar
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1798-09-10
Sterfplaats Amsterdam
Plaats van werkzaamheid Amsterdam
Kwalificaties kunsthandelaar
Collectie Gruyter, Willem (jr.)
Biografische gegevens
Werkzame periode
1813 - 1882
ca. 1813-1882
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Amsterdam 1832 - 1875
According to the Amsterdam population register 1851-1853 he lived at Prinsengracht 261
Literatuur
Literatuur in RKDLibrary
2 treffers in RKDlibrary als onderwerp
Hoogenboom 1993 , p. 204
Jonkman/Geudeker 2010 , p. 57
A. Hoogenboom, 'Art for the market: contemporary painting in the Netherlands in the first half of he nineteenth century', Simiolus 22
(1993-'94), p. 129-147; p. 146
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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