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Jacobus Schijnvoet
man / Noord-Nederlands
prentkunstenaar
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.
Schynvoet, Jacobus
Kwalificaties
prentkunstenaar
vermelding als schilder is vermoedelijk het gevolg van verwarring met Bernardus van Schijndel
Nationaliteit/school
Noord-Nederlands
Geboren
1685-04/1685-05-02
gedoopt op 20 mei
Overleden
1733/1743
na 1733
Familierelaties
in dit veld wordt een familierelatie met één of meer andere kunstenaars vermeld.
vermoedelijk zoon van Simon
Deze persoon/entiteit in andere databases
51 treffers in RKDimages als kunstenaar
3 treffers in RKDlibrary als onderwerp
10 treffers in RKDlibrary als illustrator
6 treffers in RKDexcerpts als kunstenaar
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1685-04
Plaats van werkzaamheid Amsterdam
Kwalificaties prentkunstenaar
Onderwerpen historie (als genre)
Onderwerpen allegorie
Biografische gegevens
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Amsterdam 1704 - 1733
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.
historie (als genre), allegorie
Literatuur
Literatuur in RKDLibrary
3 treffers in RKDlibrary als onderwerp
Thieme/Becker 1907-1950 , vol. 30 (1936), p. 393
Waller 1938/1974 , p. 297
Witt Checklist 1978
W.Le Fanu, 'Anatomical Drawings by Jacobus Schijnvoet', Oud-Holland 75 (1960), p. 54-58
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/0275 - ONK/Ornamentprenten
BD/RKD/0276 - ONT/Grafiek
BD/RKD/0280 - ONT/Originele grafiek (op inventor)
BD/RKD/Witt-microfiches
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