81906

Jan de Vos (II)
man / Noord-Nederlands
decoratieschilder (van interieurs), schilder, tekenaar, kalligraaf
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.
Vos, Johannes de (II)
Vos de Jonghe, Johannes de
Vos van Vossenburgh, Johannes de
signed sometimes by means of an image of a fox
Kwalificaties
decoratieschilder (van interieurs), schilder, tekenaar, kalligraaf
Nationaliteit/school
Noord-Nederlands
Geboren
Leiden 1615
c. 1615
Overleden
Leiden 1693-11
buried between 7 and 14 November 1693
Familierelaties
in dit veld wordt een familierelatie met één of meer andere kunstenaars vermeld.
son of Jan de Vos (I) and Jannetgen den Droghe; half-brother of Jan de Vos (III). Married 1) in Leiden on 1 September 1639 to Aeltgen
Adams Treurniet and 2) in Leiden on 15 January 1683 to Trijntge Cors van der Mij; father of Martijntje de Vos (1640-c.1666) and Jan
de Vos (1643-1684)
Deze persoon/entiteit in andere databases
8 treffers in RKDimages als kunstenaar
1 treffer in RKDlibrary als onderwerp
1 treffer in RKDlibrary als illustrator
28 treffers in RKDexcerpts als kunstenaar
1 treffer in RKDtechnical als onderzochte kunstenaar
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1615
Sterfplaats Leiden
Plaats van werkzaamheid Leiden
Plaats van werkzaamheid Keulen
Kwalificaties decoratieschilder (van interieurs)
Kwalificaties schilder
Kwalificaties tekenaar
Kwalificaties kalligraaf
Materiaal/techniek olieverf
Onderwerpen landschap (als genre)
Onderwerpen stadsgezicht
Lid van vereniging Sint-Lucasgilde (Leiden)
Biografische gegevens
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Leiden 1639 - 1690
lived as a painter in "de Achtergracht" with his father. Married in 1639 to Aeltge Adamsdr Treyrniet orignally from Nijmegen
and lived on the Middelweg. In 1642 he lived on the Middelweg near the Coppenhinxsteeg, from which a child was buried in
1645. In 1651 he purchased a house on the north side of the Coppenhinxsteeg which is listed as his residence in all sources
from that point on (Fock/Ekkart 1986).
Keulen 1640 - 1641
c. 1640; according to a painting signed and dated 1641 from Stockholm, Nationalmuseum, inv. no. 2495 (Gerson 1942/1983)

Relaties met andere kunstenaars
Navolger van
Goyen, Jan van
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), stadsgezicht
Materiaal/techniek
olieverf
Lid van
Sint-Lucasgilde (Leiden)
joined in 1648, at the same time as his father
Literatuur
Literatuur in RKDLibrary
1 treffer in RKDlibrary als onderwerp
Bredius 1915-1921 , vol. 6 (1919), p. 2097-2111; vol. 7 (1921), p. 266-268
Thieme/Becker 1907-1950 , vol. 34 (1940), p. 553
Gerson 1942/1983 , p. 204 (as: Vos, J. de)
Witt Checklist 1978
Beck 1972-1991 , vol. 4 (1991), p. 433-434 (The works Beck attributes to Jan de Vos I (p. 428-432) are in fact by Jan de Vos II.)
Briels 1997 , p. 403
C.W. Fock and R.E.O. Ekkart, 'Johannes de Vos, verwarring rond vier Leidse schilders', Leids Jaarboekje 78 (1986), p. 53-76
P. Bakker, 'Crisis? Welke crisis? Kanttekenigen bij het economisch verval van de schilderkunst in Leiden na 1660', De zeventiende eeuw
27 (2011), p. 232-269
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/0152 - ONT/Landschappen
BD/RKD/0584 - ONS/Landschappen: Van Goyen en school
BD/RKD/0800 - ONS/Voorordening schilderkunst
BD/RKD/Witt-microfiches
Project
Gerson Digital : Duitsland
Externe links
this artist in Ecartico
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