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toegeschreven aan Jan van Goyen
Rivierlandschap met molen, 1643 gedateerd
Christie's (Amsterdam) 2000-05-09, nr. 139

Afbeeldingsnummer 0000090618
Afmetingen: 650x568 pixels

Afbeeldingsnummer 0000090617
Afmetingen: 650x568 pixels

Verder zoeken in RKDimages
Naam kunstenaar Goyen, Jan van
Afgekorte literatuur Beck 1972-1991
Onderwerpstrefwoorden rivierlandschap
Onderwerpstrefwoorden standerdmolen
Onderwerpstrefwoorden aanlegplaats
Onderwerpstrefwoorden roeiboot
Object gegevens
Objectcategorie
schilderij
Drager/materiaal
paneel, olieverf
Vorm/maten
liggende rechthoek 32,9 x 40,8 cm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
gemonogrammeerd en gedateerd linksonder: VG 1645
Huidige toeschrijving
toegeschreven aan Jan van Goyen
H.-U. Beck kent twee andere versies, maar acht deze de beste van de drie. Hij is echter niet geheel overtuigd van de eigenhandigheid
(opmerking in veilingcat. Christie's Amsterdam, 9-5-2000)
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
1643 gedateerd (1643)
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente) publicaties wordt gegeven.
Rivierlandschap met molen
Andere (oude) titel

Andere titels of benamingen die het kunstwerk heeft gehad, of waaronder het ook bekend is. Soms betreft het ook oude (verworpen)
identificaties van het onderwerp of van de voorgestgelde.
Gezicht op Bonrepas aan de Vlist bij Schoonhoven
Onderwerpstrefwoorden
rivierlandschap, standerdmolen, aanlegplaats, roeiboot
Herkomst
Veiling(en)
Christie's (Amsterdam) 2000-05-09, afb. kleurenreproductie, lotnr. 139
Tentoonstellingen en literatuur
Literatuur
Beck 1972-1991 , dl. 3 (1987), nr. 593-1 , als kopie naar verloren gegaan origineel
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
, standplaats origineel BD/RKD/0584 - ONS/Landscapes: Van Goyen and School (afb.nr. 0000090618)
, standplaats origineel BD/RKD/0584 - ONS/Landscapes: Van Goyen and School (afb.nr. 0000090617)
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