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Naam kunstenaar Schoonebeek, Adriaen
Afgekorte literatuur Rovinsky 1895
Afgekorte literatuur Hollstein et al. 1949-2010

Afgekorte literatuur Komelova a.o. 1960
Afgekorte literatuur Alekseeva 1990
Afgekorte literatuur Kistemaker/Kopaneva/Overbeek 1996
Collectieplaats Amsterdam
Collectie Rijksprentenkabinet
Onderwerpstrefwoorden marine (als genre)
Onderwerpstrefwoorden oorlogsschip
Onderwerpstrefwoorden scheepsportret
Object gegevens
Objectcategorie
prent
Drager/materiaal
papier, ets en gravure
Vorm/maten
liggende rechthoek 508 x 595 mm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
opschrift rechtsonder: navis bellicae / Sub sti petri orantis nomine / ab invictissimo acraepotentiss / caesare petro imagno /
ruthenorum imperatore: / dispositae suppositaeque waroniXIXN: MDCIIC / peractae. aquasque missae XXVIII apr: MDCC /
delineatio exacta. / jussu ejusdem caesareae majestatis advivum / Delineavit Waroni: Aeri insculpsit eidemque Majestati / Summa
Cum Veneratione D.D.D. Had: Schoonebeck. / Moscua. 1701.
In the cartouche
opschrift rechtsonder: jussu / Caes: Maj. / Ruth: / del: ad vivum / Waronitz / et aeri on fe / Moscuae / Had Schoonebeck / ejusd: C.
/ Bib. et / Sculptor / Moscua / 1700
on the rock, left of the cartouche (transcript: Pushkin Museum website. Transcribed from the copy that is kept at that museum, the
inscription on which is identical to the copy at the Rijksmuseum)
opschrift rechtsonder: nec deerit iason
in the small cartouche being waved by the river god
Huidige toeschrijving
Adriaen Schoonebeek
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
1701 gedateerd (1701)
Vervaardigd in
Moskou volgens opschrift rechtsonder
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente) publicaties wordt gegeven.
Het oorlogschip 'De Biddende Petrus'
Andere (oude) titel
Andere titels of benamingen die het kunstwerk heeft gehad, of waaronder het ook bekend is. Soms betreft het ook oude (verworpen)
identificaties van het onderwerp of van de voorgestgelde.
Predistination Vessel. View from the Stern
Engelse titel
The Russian warship the praying St. Peter
Onderwerpstrefwoorden
marine (als genre), oorlogsschip, scheepsportret
Het Oorlogschip 'De Biddende Petrus' ontworpen door tsaar Peter de Grote en op 28 april 1700 van stapel gelopen. Op de spiegel
een tekst in het Russisch met de jaartallen 1698 en 1700, links op de voorgrond een sloep en een jacht. Rechts de cartouche met
de titel in het Latijn, een triton, riviergod en draak.
Herkomst
Collectie(s)
Rijksprentenkabinet, Amsterdam , inv./cat.nr RP-P-1905-2900
1905 - aangekocht in 1905
Tentoonstellingen en literatuur
Literatuur
Rovinsky 1895 , vol. 2, pp. 1229-1230, no. 26
Hollstein et al. 1949-2010 , vol. 26, p. 29, no. 17
Komelova a.o. 1960 , p. 16, cat. no. 5
Alekseeva 1990 , pp. 24-32, ill. 27 (fragment)

Kistemaker/Kopaneva/Overbeek 1996 , p. 89, ill. 71, 90 217, cat. no. 164 , includes a list of literature on this topic
F. A. Janssen e.a.,, 'Adriaan Schoonebeek's etching manual (1698) : edition, translation, comment', Quaerendo 40 (2010) no. 2, pp.
87-165, in particular pp 121-122, ill. 14; as 'Praying Peter' (Biddende Petrus)
James Cracraft, 'The Revolution of Peter the Great'. Cambridge MA, Harvard University Press, 2003. p. 92, ill. p. 122, no. 9 as:
Warship of Peter I
'Gravures uit tsaar Peter's tijd en de Nederlandse meesters' (APN.) From: Infobulletin USSR, no. 13.
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
BD/Digital Collection (afb.nr. 1000278127)
Project
Gerson Digital : Rusland (Ausbreitung)
Externe links
This work on the website of the Rijksmuseum:
Transcript found on the website of the Pushkin Museum:
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