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2 afbeeldingen

Jan Commelin
man / Noord-Nederlands
koopman, botanicus

Naamvarianten
In dit veld worden niet-voorkeursnamen zoals die in bronnen zijn aangetroffen, vastgelegd en toegankelijk gemaakt. Dit zijn bijvoorbeeld
andere schrijfwijzen, bijnamen of namen van getrouwde vrouwen met of juist zonder de achternaam van een echtgenoot.
Commelinus, Joannes
Kwalificaties
koopman, botanicus
verkocht medicinale planten aan Nederlandse apothekers en ziekenhuizen;liet (evenals zijn neef Caspar) prenten vervaardigen naar
tekeningen van Johan en Maria Monincx, voor de door hen samengestelde publicatie Horti Medici Amstelodamensis Rariorum
Plantarum, Amsterdam (P. en J. Blaeu) 1697-1701)
Nationaliteit/school
Noord-Nederlands
Geboren
Leiden 1629-04-23
Overleden
Amsterdam 1692-01-19/1690-01-19
begraven op 26 januari
Familierelaties
in dit veld wordt een familierelatie met één of meer andere kunstenaars vermeld.
zoon van de Leidse uitgever en Amsterdamse historieschrijver Isaak Commelin (1595-1676), oom van de botanicus Caspar Commelin
(1668-1731)
Zie ook
in dit veld vindt u verwijzingen naar een groepsnaam of naar de kunstenaars die deel uitma(a)k(t)en van de groep. Ook kunt u verwijzingen
naar andere kunstenaars aantreffen als het gaat om samenwerking zonder dat er sprake is van een groep(snaam). Dit is bijvoorbeeld het
geval bij kunstenaars die gedeelten in werken van een andere kunstenaar voor hun rekening hebben genomen (zoals bij P.P. Rubens en J.
Brueghel I).
Poulle, Magdalena
zijn tweedegraads nicht Magdalena, die botanica verzamelde, behoorde tot zijn vriendenkring
Deze persoon/entiteit in andere databases
4 treffers in RKDlibrary als onderwerp
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1629-04-23
Sterfplaats Amsterdam
Plaats van werkzaamheid Amsterdam
Plaats van werkzaamheid Haarlem
Kwalificaties koopman
Kwalificaties botanicus
Onderwerpen botanische voorstelling
Biografische gegevens

Werkzame periode
1697 - 1701
liet (evenals zijn neef Caspar) prenten vervaardigen naar tekeningen van Johan en Maria Monincx, voor de Horti Medici
Amstelodamensis Rariorum Plantarum, Amsterdam (P. en J. Blaeu) 1697-1701 (Saur)
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Amsterdam 1655 - 1692
vanaf 1655 actief als koopman
Haarlem
verbouwde tropische planten op zijn buitenplaats Zuyderhout bij Haarlem
Relaties met andere kunstenaars
Navolger van
Moninckx, Johannes (II)
Monninckx, Maria
Onderwerpen
In dit veld worden de diverse onderwerpscategorieën of genres vermeld die in het oeuvre van de beschreven kunstenaar voorkomen. De
inhoud van dit veld is doorgaans meer gebaseerd op het aanwezige beeldmateriaal in het RKD dan op de literatuur.
botanische voorstelling
Literatuur
Literatuur in RKDLibrary
4 treffers in RKDlibrary als onderwerp
Saur 1992- , vol. 20 (1998), p. 456
D.O. Wijnands, The botany of the Commelins. A taxonomical, nomenclatural and historical account of the plants depicted in the
Moninckx Atlas and in the four books by Jan and Caspar Commelin on the plants in the Hortus Medicus Amstelodamensis 1682-1710,
Rotterdam 1983
D.O. Wijnands, M.L. Wilson en T. Toussaint van Hove, Jan Commelin's monograph on Cape flora. Drawings and descriptions of the
plants that the Hon. Simon van der Stel, Governor at the Cape of Good Hope, found on his great journey, 1685, Kaapstad 1996
http://de.wikipedia.org/wiki/Jan_Commelin (2011)
Documentatie RKD
In dit veld worden de standplaatsen vermeld van documentatiemateriaal in het RKD. De meeste standplaatsen verwijzen naar de
kunsthistorische beelddocumentatie. Daarnaast treft u verwijzingen naar persdocumentatie aan (knipsels en klein drukwerk).
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