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Wilhelm IV (Landgraf von Hessen-Kassel)
man / Duits
prins, astronoom, opdrachtgever
Kwalificaties
prins, astronoom, opdrachtgever
Most of the mechanical contrivances which made instruments of Tycho Brahe so superior to those of his contemporaries were
adopted in Kassel about 1584.
Nationaliteit/school
Duits
Geboren
Kassel (Hessen) 1532-06-24
Overleden
Kassel (Hessen) 1592-08-25
Familierelaties
in dit veld wordt een familierelatie met één of meer andere kunstenaars vermeld.
Son of Philip I, Landgrave of Hesse and Christine of Saxony; married to Sabine of Württemberg, father (a.o) of Anna Maria of NassauWeilburg, Hedwig Countess of Schaumburg, Maurice landgrave of Hesse-Kassel and Christine Duchess of Saxe-Eisenach
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).
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Sterfplaats Kassel (Hessen)
Plaats van werkzaamheid Kassel (Hessen)
Kwalificaties prins
Kwalificaties astronoom
Kwalificaties opdrachtgever
Biografische gegevens
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Kassel (Hessen) 1532 - 1592
Literatuur
Göbel 1923
Göbel 1928 , also in Göbel III/2 (1934)
Th. Hockey, V. Trimble & K. Bracher, (eds.) The biographical encyclopedia of astronomers, New York 2007, p. 185 (not ath the RKD)
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