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navolger van Meester van de Virgo Inter Virgines
Drieluik met het visioen van de H. Bernardus (links), de aanbidding van de Wijzen met Thomas Snoeel en zijn patroonheilige (midden), de H.
Hieronymus in de wildernis (rechts), voor of in 1526 (?)
Amersfoort, Stichting De Armen De Poth

Afbeeldingsnummer 0000027708
Afmetingen: 4786x3607 pixels

Verder zoeken in RKDimages
Naam kunstenaar Meester van de Virgo Inter Virgines
Afgekorte literatuur Friedländer 1967-1976
Collectieplaats Amersfoort
Collectie Museum Flehite
Collectie Stichting De Armen De Poth
Onderwerpstrefwoorden nieuwe testament & apocriefen

Onderwerpstrefwoorden heilige
Iconclass code 73B57
Iconclass code 11H(BERNARD)342
Iconclass code 11H(ANTONY ABBOT)33
Iconclass code 11HH(BARBARA)
Iconclass code 11D3121
Object gegevens
Objectcategorie
drieluik
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.
drieluik, geopend

follower of Meester van de Virgo Inter Virgines, De annunciatie (triptych, closed)
Drager/materiaal
paneel, olieverf
Vorm/maten
staande rechthoek 69 x 116 cm
afmetingen in geopende toestand; middenpaneel: 69 x 61, luiken elk: 69 x 27,5
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
opschrift op de predella: Int . Iaer . ons . heren . dusent . v c . ende . xxvi . opten . xxij / . dach . in . die . meij . sterff . den .
eerwerdigen . heer . heer . thonis / . van . snoeel . hier . op . suntte . peters . kerchof . oender . die . grote . serck . begraven . / bit .
voer . die . syel
Huidige toeschrijving
navolger van Meester van de Virgo Inter Virgines
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
voor of in 1526 (?) (1500 - 1526)
Het sterfjaar van de geportretteerde geestelijke Thomas Snoeel is 1526, zie ook opschrift.
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente) publicaties wordt gegeven.
Drieluik met het visioen van de H. Bernardus (links), de aanbidding van de Wijzen met Thomas Snoeel en zijn patroonheilige
(midden), de H. Hieronymus in de wildernis (rechts)
Onderwerpstrefwoorden
nieuwe testament & apocriefen, heilige
Iconclass-code
Iconclass-codes en tekstcorrelaten bevatten specifieke scènes en namen. Een Iconclass-code of -notatie is een code uit het veeltalige
Iconclass systeem voor onderwerpsontsluiting. Voor meer informatie, zie www.iconclass.nl.
73B57
adoration of the kings: the Wise Men present their gifts to the Christ-child (gold, frankincense and myrrh)
11H(BERNARD)342
St. Bernard of Clairvaux kneels before the Virgin Mary who presses her breast from which milk spouts, wetting the lips of
Bernard ('lactatio')
11H(ANTONY ABBOT)33
St. Antony Abbot retreats into the desert, after having given away his possessions to the poor
11HH(BARBARA)
the virgin martyr Barbara; possible attributes: book, cannon(ball), crown, cross, chalice with wafer, Dioscuros (her father),
peacock feather, sword, torches, mason's tools, tower
11D3121
'Vera Icon', held up by Veronica
Herkomst
Collectie(s)

Museum Flehite, Amersfoort
in bruikleen van de Stichting Armen De Poth, Amersfoort
Stichting De Armen De Poth, Amersfoort
Tentoonstellingen en literatuur
Literatuur
Friedländer 1967-1976 , vol. V, nr. 50
T. van Bueren, cat. tent. Leven na de dood. Gedenken in de late Middeleeuwen, Utrecht (Museum Catharijneconvent) 1999-2000, p.
91 en afb. 77, p. 273, nr. 1
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
BD/RKD - ONS/Photo-archive M.J. Friedländer (afb.nr. 0000027708)
Project
Friedländer-project
Project Collectie Nederland
Technische documentatie
Het RKD beheert een collectie technische documentatie die door externe onderzoekers en musea aan ons is overgedragen of voortkomt uit
eigen onderzoek met infraroodreflectografie. Het materiaal waarvan hier de metadata zijn weergegeven, is op afspraak te raadplegen op het
RKD. Vooralsnog is niet alle technische documentatie ingevoerd in de database. Regelmatig worden nieuwe gegevens toegevoegd.
1 treffers in RKDtechnical, betreffende:
Type technisch onderzoek
infraroodonderzoek
Permalink
https://rkd.nl/explore/images/20958
Ingevoerd op: 1999-06-24; Laatste wijziging: 2017-11-12
RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis
Prins Willem-Alexanderhof 5
(KB-complex)
2595 BE Den Haag
Nederland

Openingstijden
Bekijk de actuele openingstijden van het RKD
Contact
T: 070 3339777
E: info@rkd.nl

Meer
Privacybeleid
Disclaimer
Leveringsvoorwaarden
Facebook
Twitter
Linkedin
Instagram

