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Dirk van Oosterhoudt
man / Noord-Nederlands
schilder, etser, aquarellist, 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.
Oosterhoudt, Derk van
Oosterhout, Derk van
Oosterhout, Dirk van
Osterhoudt, Derk van
Osterhoudt, Dirk van
Osterhout, Derk van
Osterhout, Dirk van
Oosterhoudt, Dirck van
Oosterhoud, Dirck van
signeerde 'D.v.Oosterhoudt' (Scheen 1981)
Kwalificaties
schilder, etser, aquarellist, tekenaar
Nationaliteit/school
Noord-Nederlands
Geboren
Tiel 1756-02/1756-02-20
gedoopt op 20 februari 1756
Overleden
Tiel 1830-01-14
Deze persoon/entiteit in andere databases
20 treffers in RKDimages als kunstenaar
37 treffers in RKDexcerpts als kunstenaar
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1756-02
Sterfplaats Tiel
Plaats van werkzaamheid Tiel
Plaats van werkzaamheid Amsterdam
Plaats van werkzaamheid Düsseldorf
Kwalificaties schilder
Kwalificaties etser
Kwalificaties aquarellist
Kwalificaties tekenaar
Materiaal/techniek olieverf
Onderwerpen landschap (als genre)
Onderwerpen italianiserend
Onderwerpen diervoorstelling (genre)
Onderwerpen architectuur (genre)
Onderwerpen portret
Onderwerpen zelfportret
Onderwerpen figuurvoorstelling
Onderwerpen interieurs
Opleiding Staatliche Kunstakademie (Düsseldorf)
Biografische gegevens
Werkzame periode
1771 - 1830
ca. 1771-1830
Opleiding
Staatliche Kunstakademie (Düsseldorf)
Werkzaam in

Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Tiel
Amsterdam
Düsseldorf
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’
Eynden, Roeland van
Krahe, Lambert
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.
landschap (als genre), italianiserend, diervoorstelling (genre), architectuur (genre), portret, zelfportret, figuurvoorstelling, interieurs
Materiaal/techniek
olieverf
Literatuur
Van Eynden/Van der Willigen 1816-1840 , vol. 3 (1820), p. 81-82 (als Derk van Oosterhoudt)
Immerzeel 1842-1843 , vol. 2 (1843), p. 280 (als Oosterhoudt Dz., Dirk van)
Thieme/Becker 1907-1950 , vol. 26 (1932), p. 25
Waller 1938/1974 , p. 244
Scheen 1969-1970 , vol. 2, p. 135 (als Oosterhout (Oosterhoudt), Dirck van)
Schipper 1981 , p. 9-10
Scheen 1981 , p. 383 (als Oosterhout (Oosterhoudt), Dirck van;*)
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/0186 - ONT/Figuren
BD/RKD/0198 - ONT/Stadsgezichten en architectuur
BD/RKD/0206 - ONT/Dieren
BD/RKD/0650 - ONS/Landschappen
BD/RKD/0654 - ONS/Italianiserende landschappen
BD/RKD/0676 - ONS/Originele grafiek (op inventor)
BD/RKD/0800 - ONS/Voorordening schilderkunst
BD/RKD/IB
PDO/Nederlandse kunstenaars
Project
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