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Johanna Helena Herolt
vrouw / Duits, Noord-Nederlands
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.
Herold, Johanna Helena
Graff, Johanna Helena
Herolt-Graff, Johanna Helena
married Jacob Hendrik Herolt, 28 January 1698 in Amsterdam
Kwalificaties
tekenaar
Nationaliteit/school
Duits, Noord-Nederlands
Geboren
Frankfurt am Main 1668-01-05
De Beer 2014. According to Houbraken she was born 10 January 1668. According to Saur 2008 she was baptized on 5 May 1668.
Overleden
Suriname 1723/1730
after 1723, probably in Suriname
Familierelaties
in dit veld wordt een familierelatie met één of meer andere kunstenaars vermeld.
daughter of Maria Sibilla Merian and Johann Andreas Graff
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).
Merian, Maria Sibylla
worked with her mother
Deze persoon/entiteit in andere databases
129 treffers in RKDimages als kunstenaar
1 treffer in RKDlibrary als auteur
8 treffers in RKDexcerpts als kunstenaar
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1668-01-05
Sterfplaats Suriname
Plaats van werkzaamheid Wieuwerd (Littenseradiel)
Plaats van werkzaamheid Amsterdam
Plaats van werkzaamheid Suriname
Kwalificaties tekenaar
Materiaal/techniek waterverf
Onderwerpen botanische voorstelling
Onderwerpen insectenvoorstelling
Auteur Herolt, Johanna Helena
Biografische gegevens
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Wieuwerd (Littenseradiel) 1685 - 1691
in a sect (Labadists) in Waltha castle with her mother and sister
Amsterdam 1697
already before 1697 (1691?)

Suriname 1711 - 1721
probably until her death
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'.
Merian, Maria Sibylla
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.
botanische voorstelling, insectenvoorstelling
Materiaal/techniek
waterverf
Literatuur
Literatuur in RKDLibrary
1 treffer in RKDlibrary als auteur
Houbraken 1718-1721 , vo. 3 (1721), p. 224 (as: Johanna Helena Herolt Graff)
Von Wurzbach 1906-1911 , vol. 1 (1906), p. 680
Thieme/Becker 1907-1950 , vol. 24 (1930), p. 413 (under: Merian, Maria Sibilla; as: Herold)
Gerson 1942/1983 , p. 202 (as: Johanna Helena Graff)
Witt Checklist 1978 , p. 135 (as: HEROLD or Herolt, Johanna Helena (née Graff), German)
Dumas/Te Rijdt 1994 , no. 33, 38
Kloek/Peters Sengers/Tobé 1998 , p. 141-142 (as: Graff, Johanna Helena)
Wettengl 1997 , p. 84 and no. 120-121
Saur 1992- , vol. 60 (2008), p. 108 (as: Graff, Johanna Helena)
A. de Beer, Graff, Johanna Helena, in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (2014, online)
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/0170 - ONT/Stillevens, planten en insecten
BD/RKD/0674 - ONK/Stillevendocumentatie Sam Segal/Nederlanden (op aanvraag raadpleegbaar)
BD/RKD/Witt-microfiches
PDO/Nederlandse kunstenaars
Witt-microfiches op German School; bij PDO op Merian (familie)
Project
Gerson Digital : Duitsland
Externe links
this artist in Ecartico
this artist in Digitaal Vrouwenlexicon
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