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Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1630
Portret van een onbekend meisje, staande met bloemen in de handen, ca. 1630
Kassel (Hessen), Museum Schloss Wilhelmshöhe, [..]

Verder zoeken in RKDimages
Naam kunstenaar Anoniem
Collectieplaats Amsterdam
Collectieplaats Kassel (Hessen)
Collectie Reus, D.
Collectie Museum Schloss Wilhelmshöhe
Onderwerpstrefwoorden kinderportret
Onderwerpstrefwoorden meisje
Onderwerpstrefwoorden kniestuk
Onderwerpstrefwoorden hoofd naar rechts
Onderwerpstrefwoorden lichaam naar links
Onderwerpstrefwoorden aanziend
Onderwerpstrefwoorden platte kraag
Onderwerpstrefwoorden bloem in de hand
Onderwerpstrefwoorden boeket (schikking)

Onderwerpstrefwoorden balustrade
Onderwerpstrefwoorden doorkijk naar landschap
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.
fragment

Anoniem, Portret van een onbekende jongen (fragment)
Uitsnede waarschijnlijk uit een groter familieportret
Drager/materiaal
koper, olieverf
Vorm/maten
staande rechthoek 98 x 73,5 cm
Huidige toeschrijving
Anoniem (Zuidelijke Nederlanden (historische regio)) ca. 1630
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen
haakjes.
ca. 1630 (1625 - 1635)
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente)
publicaties wordt gegeven.
Portret van een onbekend meisje, staande met bloemen in de handen
Engelse titel
Portrait of a girl standing, holding flowers in her hands
Onderwerpstrefwoorden
kinderportret, meisje , kniestuk, hoofd naar rechts, lichaam naar links, aanziend, platte kraag,
bloem in de hand, boeket (schikking), balustrade , doorkijk naar landschap
Herkomst
Collectie(s)
private collection D. Reus, Amsterdam
- 1752
Museum Schloss Wilhelmshöhe, Kassel (Hessen) , inv./cat.nr GK 100
1752 -
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B. Schmackenburg, Gemäldegalerie Alte meister. Gesamtkatalog, Kassel (Gemäldegalerie
Alte Meister) 1996, p. 116
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
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