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2 afbeeldingen

Caspar Commelin
man / Noord-Nederlands
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.
Commelin, Casparus
Kwalificaties
botanicus
Liet (evenals zijn neef Jan) 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(Saur)
Nationaliteit/school
Noord-Nederlands
Geboren
Amsterdam 1668-10-14
Overleden
Amsterdam 1731-12-25
Familierelaties
in dit veld wordt een familierelatie met één of meer andere kunstenaars vermeld.
zoon van de uitgever Caspar Commelin (1636-1693) en zijn eerste echtgenote Margrieta Heydanus, kleinzoon van de boekhandelaar en
historicus Isaac Commelin, neef van Jan Commelin (1629-1692)
Deze persoon/entiteit in andere databases
2 treffers in RKDlibrary als onderwerp
2 treffers in RKDlibrary als auteur
3 treffers in RKDexcerpts als kunstenaar
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1668-10-14
Sterfplaats Amsterdam
Kwalificaties botanicus
Onderwerpen botanische voorstelling
Auteur Commelin, Casparus
Biografische gegevens
Werkzame periode
1697 - 1701
Liet (evenals zijn neef Jan) prenten vervaardigen naar tekeningen van Johan en Maria Monincx, voor de Horti Medici
Amstelodamensis Rariorum Plantarum, Amsterdam (P. en J. Blaeu) 1697-1701(Saur)
Relaties met andere kunstenaars
Navolger van
Moninckx, Johannes (II)
Moninckx, 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
2 treffers in RKDlibrary als onderwerp
2 treffers in RKDlibrary als auteur
Saur 1992- , vol. 20 (1998), p. 456

http://nl.wikipedia.org/wiki/Caspar_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).
BD/RKD/0674 - ONK/Stillevendocumentatie Sam Segal/Nederlanden (op aanvraag raadpleegbaar)
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