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Gerard ter Borch (II)
Boerderij en paard-en-wagen
Amsterdam, Rijksprentenkabinet, inv./cat.nr. [..]

Verder zoeken in RKDimages
Naam kunstenaar Borch, Gerard ter (II)
Afgekorte literatuur McNeil Kettering 1988
Collectieplaats Amsterdam
Collectie Rijksprentenkabinet
Onderwerpstrefwoorden boerderij
Onderwerpstrefwoorden paard
Onderwerpstrefwoorden wagen
Object gegevens
Objectcategorie
tekening
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.
onderdeel van een tekenboek
onderdeel van een tekenboek met 55 bladen in Amsterdam, Rijksprentenkabinet, inv.nr. 1888:A
1797; McNeil Kettering 1988, p. 152-191
Drager/materiaal
papier, pen in bruin
Vorm/maten
liggende rechthoek 147 x 197 mm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
nummer linksboven: .3i.
de nummering komt niet overeen met de huidige volgorde van de bladen
Huidige toeschrijving
Gerard ter Borch (II)
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen
haakjes.
1631 - 1634
ontstaansperiode schetsboek, zie McNeil Kettering 1988, p. 152-153
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente)
publicaties wordt gegeven.
Boerderij en paard-en-wagen
Onderwerpstrefwoorden
boerderij, paard, wagen
Artistiek verband
Artistiek verband met ander werk
Zoals een voorbereidende tekening, vergelijkbare compositie, andere versie, herhaling of kopie van het
hier beschreven kunstwerk.

verwant aan
Gerard ter Borch (II), Dorpsgezicht met hooiberg
Herkomst
Collectie(s)
Rijksprentenkabinet, Amsterdam , inv./cat.nr 1888:A 1797, fol. 30 recto
Tentoonstellingen en literatuur
Literatuur
McNeil Kettering 1988 , GJr 93, fol. 30 recto, afb.
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
, standplaats origineel BD/RKD/0162 - ONT/Cityscapes and Architecture (afb.nr.
0000085264)
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Bezoekadres
Prins Willem-Alexanderhof 5
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2595 BE Den Haag
Bereikbaarheid
Adres en openingstijden
Het RKD is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Contact
T: 070 3339777
F: 070 3339789
E: info@rkd.nl
Openingstijden
Wij zijn op maandag tot en met vrijdag geopend van 10.00 - 17.00 uur.

