5003264

Dirck Wijntrack
Rivierlandschap met een buizerd die twee eenden aanvalt
dendrochronologie
2010-04-13 - 2010-05-02

Bestandnummer: 0001496908
verworven in het kader van het dendrochronologieproject

Bestandnummer: 0001496909
verworven in het kader van het dendrochronologieproject

Bestandnummer: 0001545627

Verder zoeken in RKDtechnical
Naam kunstenaar Wijntrack, Dirck
Collectienaam kunstwerk Pallandt van Eerde, R.Th. baron van
Collectienaam kunstwerk Rijksmuseum
Onderzoekstype dendrochronologie
Onderzoeker Klein, Peter
Houttype eik (Polen/Baltische staten)
Documentatietype onderzoeksverslag/observaties
Documentatie verblijfplaats RKD – Netherlands Institute for Art History
Kunstwerk
Kunstwerk

Dirck Wijntrack , Rivierlandschap met een buizerd die twee eenden aanvalt, Amsterdam Rijksmuseum inv./cat. nr. SK-A-2682
Kunstenaar
Dirck Wijntrack
Titel
Rivierlandschap met een buizerd die twee eenden aanvalt
Collectie
Amsterdam
Rijksmuseum
inv./cat. nr. SK-A-2682
1 treffer in RKDtechnical
Onderzoek
Onderzoekstype
toegepaste onderzoekstype(n)
dendrochronologie
Onderzoeker
Peter Klein
Datum
2010-04-13 - 2010-05-02
Dendrochronologie
Spinthoutjaarringen
In het geval spinthout aanwezig is in een of
meerdere planken, wordt hier het aantal
spinthoutjaarringen per betreffende plank
vermeld.

Plank
Jongste jaarring
Planken van het kunstwerk zoals ze genummerd Datering van de jongste
zijn door de onderzoeker (soms gevolgd door jaarring die aanwezig is
een opmerking over de betreffende plank).
in de betreffende plank.
I
II
III

1625
1625
1451

-

Aantal
jaarringen
Totaal aantal
jaarringen per
betreffende
plank.
142
171
100

Houtsoort
eik (Polen/Baltische staten)
Veldatum boom
Informatie over de veldatum van de boom waaruit het hout van het kunstwerk afkomstig is, gebaseerd op de datering van de jongste jaarring.
De eerst getoonde datum is de vroegst mogelijke; de tweede de meer waarschijnlijke datum.
vroegst mogelijk: 1634
waarschijnlijker: 1640
Vervaardiging kunstwerk (met twee jaar droogtijd)
Informatie over de mogelijke vervaardigingsdatum van het kunstwerk. De eerst getoonde datum is de vroegst mogelijke; de tweede de meer
waarschijnlijke datum. In deze weergave wordt altijd twee jaar droogtijd aangehouden, hoewel in sommige gevallen in het rapport acht jaar
wordt genoemd. Bij beeldhouwwerken is in de meeste gevallen de droogtijd niet relevant.
vroegst mogelijk: 1636
waarschijnlijker: 1642
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