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Gerrit Berckheyde
Gezicht op de Grote (links) en de Portugese Synagoge (rechts) te Amsterdam, met de torens van het Stadhuis en de Zuiderkerk, ca. 16711675
Amsterdam, Joods Historisch Museum, inv./cat.nr. [..]

Verder zoeken in RKDimages
Naam kunstenaar Berckheyde, Gerrit
Afgekorte literatuur Sanders 2017
Collectieplaats Amsterdam
Collectie Private collection
Collectie Joods Historisch Museum
Onderwerpstrefwoorden stadsgezicht
Onderwerpstrefwoorden topografie
Onderwerpstrefwoorden synagoge
Onderwerpstrefwoorden kerktoren
Onderwerpstrefwoorden gracht
Onderwerpstrefwoorden stenen brug
Onderwerpstrefwoorden aanlegplaats
Onderwerpstrefwoorden rijtuig
Onderwerpstrefwoorden ton
Onderwerpstrefwoorden schuur
Onderwerpstrefwoorden jacht (vaartuig)
Onderwerpstrefwoorden roeiboot
Afgebeelde plaats Amsterdam
Object gegevens
Objectcategorie
schilderij
Drager/materiaal
paneel (eikenhout), olieverf
Vorm/maten
liggende rechthoek 31,9 x 45,1 cm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
gesigneerd onder, links van het midden: g Berk heyde
op zuiltrommel
Huidige toeschrijving
Gerrit Berckheyde

Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
ca. 1671-1675 (1671 - 1680)
volgens opgave van het museum ca. 1675-1680 te dateren, maar mogelijk al eerder ontstaan. De Portugese synagoge werd tussen
1671 en 1675 gebouwd en op dit schilderij is nog een bouwkeet aanwezig (M. de Kinkelder, juli 2009)
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente) publicaties wordt gegeven.
Gezicht op de Grote (links) en de Portugese Synagoge (rechts) te Amsterdam, met de torens van het Stadhuis en de Zuiderkerk
Engelse titel
View of the Grat Synagogue and the Portugese Synagogue in Amsterdam, with the towers of the city hall and the Zuiderkerk
Onderwerpstrefwoorden
stadsgezicht, topografie, synagoge, kerktoren, gracht, stenen brug, aanlegplaats, rijtuig, rijtuig, ton, schuur, jacht (vaartuig),
roeiboot
Afgebeelde plaats
Amsterdam
Gezicht op de Portugese (architect Elias Bouman, 1671-1675) en de Grote Synagoge (architect Daniel Stalpaert, 1670-1671)
vanuit het oosten. Op de voorgrond enkele klassieke zuiltrommels en een basement. Op de middengrond de Deventer Houtmarkt
en Muidergracht met in het midden een salonboot, en rechts enkele aangemeerde pramen en een platbodem. Op de achtergrond
zijn het Oudezijds Huiszittenhuis (de huidige Academie van Bouwkunst), de torens van het Stadhuis (Paleis op de Dam) en de
Zuiderkerk zichtbaar. Voor de Portugese Synagoge staat een bouwkeet.
Artistiek verband
Artistiek verband met ander werk
Zoals een voorbereidende tekening, vergelijkbare compositie, andere versie, herhaling of kopie van het hier beschreven kunstwerk.

(vrijwel) identiek met
Gerrit Berckheyde, Gezicht op de Grote Synagoge en de Portugese Synagoge in Amsterdam, de toren van de Zuiderkerk in de
verte
verwant aan
Gerrit Berckheyde
schilderij, doek op paneel, 58,7 x 73,5, Musée du Picardie, Amiens
Herkomst
Collectie(s)
Private collection
België
1800 - 2008-05-07 in familibezit sinds begin 19de eeuw
Joods Historisch Museum, Amsterdam , inv./cat.nr 11075
2008 - aanwinst 2008 (zie Jaarverslag 2008, p. 35)
Veiling(en)
Sotheby's (Amsterdam) 2008-05-07, afb. kleurenreproductie, lotnr. 66
Tentoonstellingen en literatuur
Literatuur
Sanders 2017 , p. 16-17, ill. (color)

W. Kloek en N. Middelkoop, 'Gerrit Berckheyde en de Gouden Bocht in de Herengracht', Maandblad Amstelodamum 99 (2012),
nr. 1, p. 17-33
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
, standplaats origineel BD/RKD/0602 - ONS/Architecture: cityscapes (afb.nr. 0000180644)
, standplaats origineel BD/RKD/0602 - ONS/Architecture: cityscapes (afb.nr. 0000191066)
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