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Marinus van Reymerswale
De H. Hieronymus in zijn studeervertrek, tweede kwart 16de eeuw
Douai, Musée de la Chartreuse de Douai, [..]

Verder zoeken in RKDimages
Naam kunstenaar Reymerswale, Marinus van
Afgekorte literatuur Friedländer 1967-1976
Collectieplaats Douai
Collectie Musée de la Chartreuse de Douai
Onderwerpstrefwoorden heilige
Onderwerpstrefwoorden kerkvader
Onderwerpstrefwoorden studeervertrek
Onderwerpstrefwoorden crucifix
Onderwerpstrefwoorden boek
Iconclass code 11H(JEROME)12
Object gegevens
Objectcategorie
schilderij
Drager/materiaal
paneel, olieverf
Vorm/maten
liggende rechthoek 75 x 107 cm

Huidige toeschrijving
Marinus van Reymerswale
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen
haakjes.
tweede kwart 16de eeuw (1525 - 1549)
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente)
publicaties wordt gegeven.
De H. Hieronymus in zijn studeervertrek
Onderwerpstrefwoorden
heilige , kerkvader, studeervertrek, crucifix, boek
Iconclass-code
Iconclass-codes en tekstcorrelaten bevatten specifieke scènes en namen. Een Iconclass-code of notatie is een code uit het veeltalige Iconclass systeem voor onderwerpsontsluiting. Voor meer
informatie, zie www.iconclass.nl.
11H(JEROME)12
St. Jerome as Doctor of the Latin Church in his study with book, pen and ink; lion and
cardinal's hat beside him
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
zie Friedländer 1967-1976, dl. XII, nr. 162 en de daaronder genoemde versies

verwant aan
attributed to Marinus van Reymerswale , De H. Hieronymus in zijn studeervertrek

verwant aan
after Marinus van Reymerswale , De H. Hiëronymus in zijn studeervertrek

verwant aan
after Marinus van Reymerswale , De H. Hieronymus in zijn studeervertrek

verwant aan
attributed to Marinus van Reymerswale , De H. Hieronymus in zijn studeervertrek
Herkomst
Collectie(s)
Musée de la Chartreuse de Douai, Douai , inv./cat.nr 234
Tentoonstellingen en literatuur
Literatuur
Friedländer 1967-1976 , dl. XII, nr. 162b
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
BD/RKD - ONS/Photo-archive M.J. Friedländer (afb.nr. 0000088306)
Project
Friedländer-project
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Adres en openingstijden
Het RKD is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
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T: 070 3339777
F: 070 3339789
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Openingstijden
Wij zijn op maandag tot en met vrijdag geopend van 10.00 - 17.00 uur.

