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Lambert de Hondt (II)
Ruitergevecht aan de voet van een berg, 168(1) gedateerd
Dorotheum (Vienna) 2000-03-30, nr. 228

Sluiten
Verder zoeken in RKDimages
Naam kunstenaar Hondt, Lambert de (II)
Naam kunstenaar Hondt, Lambert de (I)
Naam kunstenaar Vrancx, Sebastiaan
Onderwerpstrefwoorden soldatenscène
Onderwerpstrefwoorden ruitergevecht
Onderwerpstrefwoorden zwaard
Onderwerpstrefwoorden berg
Onderwerpstrefwoorden dood paard
Onderwerpstrefwoorden steigeren
Object gegevens
Objectcategorie

schilderij
Fysiek verband
Verwijzing bij 'samengestelde kunstwerken': werken die een geheel vormen of vormden, zoals
altaarstukken, decoratieve stukken uit een betimmering of werken die bedoeld waren om samen te
worden getoond, zoals pendanten en reeksen.
pendant

Lambert de Hondt (II), Ruitergevecht bij een bosrand (pendant)
Drager/materiaal
doek, olieverf
Vorm/maten
liggende rechthoek 28 x 33 cm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
gesigneerd en gedateerd rechtsonder: L.D.Hondt F 168(1)
volgens opgave veilingcat. Dorotheum, Wenen, 30-3-2000 laatste cijfer niet zichtbaar (de
pendant is 1681 gedateerd)
Huidige toeschrijving
Lambert de Hondt (II)
Bron: Marijke C. de Kinkelder (2000-03)
Verworpen toeschrijving
Lambert de Hondt (I)
indien jaartal op schilderij correct is gelezen, dan te laat voor Lambert de Hondt I (M. de
Kinkelder)
Sebastiaan Vrancx
volgens opgave veilingcat. Dorotheum, Wenen, 30-3-2000 de figuren door Sebastiaen Vrancx.
Deze al in 1647 overleden
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen
haakjes.
168(1) gedateerd (1681)
pendant 1681 gedateerd
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente)
publicaties wordt gegeven.
Ruitergevecht aan de voet van een berg
Onderwerpstrefwoorden
soldatenscène , ruitergevecht, zwaard, berg, dood paard, steigeren
Herkomst
Veiling(en)

Dorotheum (Vienna) 2000-03-30, afb. kleurenreproductie , lotnr. 228
, als Lambert de Hondt I; pendant van nr. 227
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
, standplaats origineel BD/RKD/0366 - ONS/Landscapes with Soldiers, Horsemen and
Hunters (afb.nr. 0000081223)
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