230215

Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) eerste kwart 17de eeuw
Portret van Jacob van Heemskerck (1567-1607), eerste kwart 17de eeuw
Whereabouts unknown

Verder zoeken in RKDimages
Naam kunstenaar Anoniem
Collectie Whereabouts unknown
Onderwerpstrefwoorden mansportret
Onderwerpstrefwoorden officier
Onderwerpstrefwoorden borststuk
Onderwerpstrefwoorden hoofd naar rechts
Onderwerpstrefwoorden lichaam naar rechts
Onderwerpstrefwoorden aanziend
Onderwerpstrefwoorden baard
Onderwerpstrefwoorden kort haar (mannenkapsel)
Onderwerpstrefwoorden plooikraag
Onderwerpstrefwoorden harnas
Onderwerpstrefwoorden achter een balustrade
Onderwerpstrefwoorden in een ovaal
Object gegevens
Objectcategorie
prent
Drager/materiaal
papier, kopergravure
Vorm/maten
staande rechthoek ? x ? mm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
opschrift rondom: IACOBVS HEEMSKERKIVS ARCHITHALASSVS. AMSTELODAMENSIS.
opschrift onder (positioneel kenmerk): Obyt Anno 1607. April 25.
op de balustrade
opschrift onder (positioneel kenmerk)
waraschijnlijk is er een onderschrift en mogelijk ook een adres van de uitgever, maar deze zijn op de afbeelding niet te zien
Huidige toeschrijving
Anoniem (Noordelijke Nederlanden (historische regio)) eerste kwart 17de eeuw
Datering

Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
eerste kwart 17de eeuw (1600 - 1624)
Prent/illustratie opgenomen in
waarschijnlijk in een van de uitgaven van E. van Meteren, Historie der Neder-landscher en haerder na-buren oorlogen.... (Van Someren
I, nrs. 28-31*); de prent komt echter niet precies overeen met de beschrijvingen die Van Someren geeft
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente) publicaties wordt gegeven.
Portret van Jacob van Heemskerck (1567-1607)
Engelse titel
Portrait of Jacob van Heemskerck (1567-1607)
Onderwerpstrefwoorden
mansportret, officier, borststuk, hoofd naar rechts, lichaam naar rechts, aanziend, baard, kort haar (mannenkapsel), plooikraag,
harnas, achter een balustrade, in een ovaal
Beschrijving: keten diagonaal over de rechterschouder; in een ovaal met rand binnen rechthoekig lijstwerk.
Voorgestelden
IB nummer
Nummer gerelateerd aan de colletie portret-iconografie RKD.
2002540
Jacob van Heemskerck 1567-03-13 - 1607-04-25
Naam
Heemskerck, Jacob van
Voorletters
J.
Geslacht
M
Geboren
1567-03-13
Overleden
Gibraltar 1607-04-25
Functie
Admiraal, overwinterde op Nova Zembla. Praalgraf in de Oude Kerk te Amsterdam
Gehuwd met
Maria (Geertrui) Colterman
Identificatie gebaseerd op
opschrift
Artistiek verband
Artistiek verband met ander werk
Zoals een voorbereidende tekening, vergelijkbare compositie, andere versie, herhaling of kopie van het hier beschreven kunstwerk.

verwant aan

Christoffel van Sichem (I), Portret van Jacob van Heemskerck (1567-1607)
De kraag is echter afwijkend.

(vrijwel) identiek met
Anoniem, Portret van Jacob van Heemskerck (1567-1607)
De prenten komen nauw overeen, maar zijn spiegelbeeldig van elkaar.
Herkomst
Collectie(s)
Whereabouts unknown
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
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