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Pieter Wouwerman (II)
man / Noord-Nederlands
schilder, tekenaar
Naamvarianten
In dit veld worden niet-voorkeursnamen zoals die in bronnen zijn aangetroffen, vastgelegd en toegankelijk gemaakt. Dit zijn bijvoorbeeld
andere schrijfwijzen, bijnamen of namen van getrouwde vrouwen met of juist zonder de achternaam van een echtgenoot.
Wouwerman, Pieter Pauwelsz.
Wouwermans, Pieter (II)
Wouwermans, Pieter Pauwelsz.
Monogrammeert als
PW
Kwalificaties
schilder, tekenaar
Nationaliteit/school
Noord-Nederlands
Geboren
Haarlem 1623-09/1623-09-13
baptized on 13 September 1623
Overleden
Amsterdam 1682-05/1682-05-09
buried on 9 May 1682
Familierelaties
in dit veld wordt een familierelatie met één of meer andere kunstenaars vermeld.
Son of Paulus Wouwerman (1580-1642) and Susann van den Bogaert; brother of Jan (1629-1666) and Philips (1619-1668)
Wouwerman. Half-brother of Pieter Wouwerman I (1617-1643).
Deze persoon/entiteit in andere databases
91 treffers in RKDimages als kunstenaar
2 treffers in RKDlibrary als onderwerp
5069 treffers in RKDexcerpts als kunstenaar
5 treffers in RKDtechnical als onderzochte kunstenaar
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1623-09
Sterfplaats Amsterdam
Plaats van werkzaamheid Haarlem
Plaats van werkzaamheid Amsterdam
Kwalificaties schilder
Kwalificaties tekenaar
Materiaal/techniek olieverf
Onderwerpen landschap (als genre)
Onderwerpen ruiterstuk
Onderwerpen winterlandschap
Onderwerpen architectuur (genre)
Biografische gegevens
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Haarlem 1640 - 1657
Amsterdam 1657 - 1682
between 1657 and 1659 he moved to Amsterdam; painted views of Paris, but probably not after nature (Gerson 1942/1983, p.
46)
Relaties met andere kunstenaars
Leerling van
In dit veld worden namen van leraren of leermeesters vermeld. Het gaat hier om die leermeesters die een relevante rol hebben gespeeld in de

vorming van de leerling, dus niet om alle academieleraren die iemand heeft gehad. Zie ook het veld 'Opleiding'.
Roghman, Roelant
Wouwerman, Paulus
Wouwerman, Philips
Invloed op
In dit veld worden de kunstenaars vermeld op wie de beschreven kunstenaar invloed heeft gehad zonder dat er sprake was van een
onderwijssituatie of van slaafse navolging.
Hoüel, Jean-Pierre
Onderwerpen
In dit veld worden de diverse onderwerpscategorieën of genres vermeld die in het oeuvre van de beschreven kunstenaar voorkomen. De
inhoud van dit veld is doorgaans meer gebaseerd op het aanwezige beeldmateriaal in het RKD dan op de literatuur.
landschap (als genre), ruiterstuk, winterlandschap, architectuur (genre)
Materiaal/techniek
olieverf
Literatuur
Literatuur in RKDLibrary
2 treffers in RKDlibrary als onderwerp
Houbraken 1718-1721 , vol. 2 (1719), p. 73, 75 (as: Pieter, Brother of Philip Wouwerman)
Obreen 1877-1890 , vol. 7 (1888-1890), p. 118-126 (C.J. Gonnet, 'De schilders Pouwels, Pieter en Steven Wouwerman. Vader, zoon en
kleinzoon')
Von Wurzbach 1906-1911 , vol. 2 (1910), p. 903-904
Thieme/Becker 1907-1950 , vol. 36 (1947), p. 268-269
Gerson 1942/1983 , p. 46
Witt Checklist 1978
Biesboer/Köhler et al. 2006 , I. van Thiel-Stroman, 'Pieter Pauwelsz Wouwerman‘, p. 361-363
C.J. Gonnet, 'De schilders Pouwels, Pieter en Steven Wouwerman. Vader, zoon en kleinzoon', Obreen's Archief voor Nederlandsche
kunstgeschiedenis 7 (1888-1890), p. 118-126
Documentatie RKD
In dit veld worden de standplaatsen vermeld van documentatiemateriaal in het RKD. De meeste standplaatsen verwijzen naar de
kunsthistorische beelddocumentatie. Daarnaast treft u verwijzingen naar persdocumentatie aan (knipsels en klein drukwerk).
BD/RKD/0138 - ONT/Genre: soldaten, ruiters en jagers
BD/RKD/0140 - ONT/Figuren
BD/RKD/0152 - ONT/Landschappen
BD/RKD/0172 - ONT/Dieren en gedrochten
BD/RKD/0588 - ONS/Landschappen met soldaten/ruiters/jagers
BD/RKD/0598 - ONS/Architectuur: algemeen
BD/RKD/0602 - ONS/Architectuur: stadsgezichten
BD/RKD/0676 - ONS/Originele grafiek (op inventor)
BD/RKD/0800 - ONS/Voorordening schilderkunst
BD/RKD/Witt-microfiches
PDO/Nederlandse kunstenaars
Project
Gerson Digital : Frankrijk
Externe links
this artist in Ecartico
Permalink
https://rkd.nl/explore/artists/85691
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