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Nicolaes Berchem
Stadswal van Haarlem in de winter, 1647 gedateerd
Haarlem, Frans Halsmuseum

Verder zoeken in RKDimages
Naam kunstenaar Berchem, Nicolaes
Afgekorte literatuur Hofstede de Groot 1907-1927 (English edition)
Afgekorte literatuur Van Thiel et al. 1976
Afgekorte literatuur Biesboer/Köhler et al. 2006

Collectieplaats Den Haag
Collectieplaats Amsterdam
Collectieplaats Haarlem
Collectie Heteren Gevers, Kabinet Van
Collectie Rijksmuseum
Collectie Frans Halsmuseum
Onderwerpstrefwoorden winterlandschap
Onderwerpstrefwoorden stadsmuur
Onderwerpstrefwoorden paard
Onderwerpstrefwoorden duwslee
Onderwerpstrefwoorden laden/lossen
Onderwerpstrefwoorden schimmel (paard)
Onderwerpstrefwoorden takel
Onderwerpstrefwoorden duiventil
Onderwerpstrefwoorden aangespannen (paard)
Onderwerpstrefwoorden niet voortbewegend (van paarden)
Onderwerpstrefwoorden topografie
Afgebeelde plaats Haarlem
Object gegevens
Objectcategorie
schilderij
Drager/materiaal
paneel, olieverf
Vorm/maten
liggende rechthoek 39,5 x 48,5 cm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
gesigneerd en gedateerd niet bekend waar: CBerghem 1647
Huidige toeschrijving
Nicolaes Berchem
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
1647 gedateerd (1647)
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente) publicaties wordt gegeven.
Stadswal van Haarlem in de winter
Engelse titel
City wall of Haarlem with a frozen canal
Onderwerpstrefwoorden
winterlandschap, stadsmuur, paard, duwslee, laden/lossen, schimmel (paard), takel, duiventil, aangespannen (paard), niet
voortbewegend (van paarden), takel, topografie
Afgebeelde plaats
Haarlem
Horse in Art comment: On the ice two men are unloading two casks from a sledge. A grey horse has been unharnessed and
stands freely on the ice while eating hay. This horse has brought other supplies with a sleigh. It is good example of a common
horse used for small transport. It is completely adapted to the work his master requires from him, otherwise he could not let it
stand without any bridle or halter.
Herkomst
Collectie(s)
private collection Kabinet Van Heteren Gevers, The Hague/Rotterdam
Den Haag-Rotterdam
- 1809
Rijksmuseum, Amsterdam , inv./cat.nr SK-A-27
1809 - 1958
Frans Halsmuseum, Haarlem
via RBK bruikleen aan Frans Hals Museum, inv. nr. B 1315
1958 - in bruikleen van Rijksmuseum, Amsterdam, SK-A-27
Tentoonstellingen en literatuur

Tentoonstellingen
Koud tot op het bot. Winterlandschappen in de 16de en 17de eeuw Stedelijk Museum Alkmaar , Alkmaar , 1977 - 1978 , cat.nr. 18
Literatuur
Hofstede de Groot 1907-1927 (English edition) , vol. 9, nr. 802
Van Thiel et al. 1976 , p. 109
Biesboer/Köhler et al. 2006 , p. 387
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
BD/Digital Collection (afb.nr. 0000335979)
, standplaats origineel BD/RKD/0590 - ONS/Winter Landscapes (afb.nr. 0000010271)
Project
Project Collectie Nederland
Horse in Art
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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