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Johannes Hulsman
man / Duits
schilder, etser, graficus, tekenaar
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.
Hulsman, Johann
Hülsmann, Johann
Holsman, Hans
Holtzman, Jan
Hülzman, Johann
Holzmann, Johann
signed in full 'Johannes Hulsman' (RKDimages 282030)
Kwalificaties
schilder, etser, graficus, tekenaar
Nationaliteit/school
Duits
Geboren
Keulen 1610
c. 1610 (Saur 2010)
Overleden
Keulen 1646/1652
after 1646, before 1652 (Saur 2010)
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).
Toussyn, Johann
Deze persoon/entiteit in andere databases
22 treffers in RKDimages als kunstenaar
3 treffers in RKDlibrary als onderwerp
5 treffers in RKDexcerpts als kunstenaar
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1610
Sterfplaats Keulen
Plaats van werkzaamheid Antwerpen
Plaats van werkzaamheid Italië
Plaats van werkzaamheid Keulen
Plaats van werkzaamheid Frankfurt am Main
Kwalificaties schilder
Kwalificaties etser
Kwalificaties graficus
Kwalificaties tekenaar
Onderwerpen christelijk religieuze voorstelling
Onderwerpen genrevoorstelling
Onderwerpen historie (als genre)
Biografische gegevens
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Antwerpen
possibly learned in the Netherlands (Saur 2012)
Italië
probably learned in Italy

Keulen 1632 - 1646
became a citizen and master in the guild in 1637
Frankfurt am Main
Relaties met andere kunstenaars
Leerling van
In dit veld worden namen van leraren of leermeesters vermeld. Het gaat hier om die leermeesters die een relevante rol hebben gespeeld in de
vorming van de leerling, dus niet om alle academieleraren die iemand heeft gehad. Zie ook het veld 'Opleiding'.
Braun, Augustin
according to Sandrart
Leraar van
in dit veld worden namen van leerlingen vermeld. Het gaat hier om die leerlingen waarbij de leraar een relevante rol heeft gespeeld in diens
vorming, dus niet om alle academieleerlingen die iemand heeft gehad. Zie ook het veld 'Opleiding'.
Buns, Johannes
Ermels, Johann Franz
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.
christelijk religieuze voorstelling, genrevoorstelling, historie (als genre)
Literatuur
Literatuur in RKDLibrary
3 treffers in RKDlibrary als onderwerp
Houbraken 1718-1721 , vol. 1 (1718), p. 222 (as: Hans Holsman)
Von Frimmel 1892-1897 , vol. 1 (1892), p. 67-68, vol. NF 3 (1896), p. 54-55
Von Wurzbach 1906-1911 , vol. 1, p. 735
Thieme/Becker 1907-1950 , vol. 18 (1925), p. 114-115
Oldenbourg 1922 , p. 144
Gerson 1942/1983 , p. 242 and 272
Hollstein et al. 1949-2010 , vol. 9 [1953], p. 159
Bénézit 1976 , vol. 5, p. 666
Witt Checklist 1978 , p. 144
Tacke 1995 , p. 125-128
Saur 1992- , vol. 75 (2012), p. 455 (as: Hulsman, Johann; Hülsmann, Johan; Hulsman, Jan; Hülsmann, Johann; Holsman, Jan;
Holtzman, Jan; Hülzman, Johann; Holzmann, Johann)
E. Caljé-van den Berg, 'Vincent van der Vinnes Eindrücke in Köln 1652-1653' (with comments of Fries Mühlberg and Horst Vey), WallrafRichartz-Jahrbuch 35 (1973), p. 281-308, esp. p. 292-295
B. Herrmann, 'Der Kölner Maler Johann Hulsman, Gemälde aus den Jahren 1635 bis 1644', Wallraf-Richartz-Jahrbuch 53 (1992), p. 95116
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/0926 - BUI/Schilder- en tekenkunst/Duitsland-Oostenrijk.2
BD/RKD/1062 - BUI/Stillevendoc. Sam Segal/Duitsland/Oostenrijk (op aanvraag raadpleegbaar)
BD/RKD/Witt-microfiches
Project
Gerson Digital : Duitsland
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