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Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) tweede helft
17de eeuw
De opwekking van Lazarus, tweede helft 17de eeuw
Utrecht, Museum Catharijneconvent, inv./cat.nr. [..]
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Naam kunstenaar Anoniem
Collectieplaats Amsterdam
Collectieplaats Utrecht
Collectie Oud-Katholieke Parochie HH. Johannes en Willibrordus
Collectie Oud-Katholiek Museum
Collectie Museum Catharijneconvent
Onderwerpstrefwoorden nieuwe testament & apocriefen

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.
onderdeel van een reeks

Anoniem, De aanbidding der koningen (part of a series)

Anoniem, De doop van Christus in de Jordaan (part of a series)

Anoniem, Aanbidding van de herders (part of a series)

Anoniem, Christus in de Hof van Olijven te Gethsemane (part of a series)

Anoniem, De wederopstanding van Christus (part of a series)

Anoniem, Het Pinksterwonder: de nederdaling van de H. Geest (part of a series)

Anoniem, Het Laatste Oordeel (part of a series)

onderdeel van een reeks van acht schilderijen die bij toerbeurt als altaarstuk werden gebruikt naar
gelang de kalender van het liturgisch jaar
Drager/materiaal
doek, olieverf
Vorm/maten
staande rechthoek met afgeronde bovenkant 80,5 x 66 cm
Huidige toeschrijving
Anoniem (Noordelijke Nederlanden (historische regio)) tweede helft 17de eeuw
cat. Utrecht 2002
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen
haakjes.
tweede helft 17de eeuw (1650 - 1699)
cat. Utrecht 2002
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente)
publicaties wordt gegeven.
De opwekking van Lazarus
Onderwerpstrefwoorden
nieuwe testament & apocriefen
Herkomst
Collectie(s)
Oud-Katholieke Parochie HH. Johannes en Willibrordus, Amsterdam
Oud-Katholiek Museum, Utrecht
Museum Catharijneconvent, Utrecht , inv./cat.nr OKM s3h
1976 Tentoonstellingen en literatuur
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J. Dijkstra e.a., cat. De schilderijen van Museum Catharijneconvent, Utrecht (Museum
Catharijneconvent) 2002, p. 337-338, afb., als Noord-Nederland, tweede helft 17de eeuw
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
, standplaats origineel BD/RKD/0542 - ONS/Religion, Mythology, Allegory, History and
Literature 2 (afb.nr. 0000122881)
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