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J.H. Kramer
man / Nederlands
fotograaf
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.
Kramer, Joh.s H.
Fotografie J.H. Kramer
Kramer, Johannes Hendrikus
Kwalificaties
fotograaf
Nationaliteit/school
Nederlands
Geboren
Utrecht 1846-05-04
Overleden
Utrecht 1901-08-19
Familierelaties
in dit veld wordt een familierelatie met één of meer andere kunstenaars vermeld.
broer van H.F. (Hendrikus Franciscus) Kramer (1848-1923) ; vader van fotograaf Franciscus Antonius Kramer (1878-1965)
Deze persoon/entiteit in andere databases
88 treffers in RKDimages als kunstenaar
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1846-05-04
Sterfplaats Utrecht
Plaats van werkzaamheid Hoogland (Amersfoort)
Plaats van werkzaamheid Utrecht
Kwalificaties fotograaf
Product carte-de-visite
Onderwerpen portretfotografie
Biografische gegevens
Werkzame periode
1875 - 1900
actief als fotograaf
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Hoogland (Amersfoort) 1862 - 1863
student te Hoogland
Utrecht 1863 - 1901
Photographer in Utrecht from the 1870's. Mariaplaats D 543 (13) (1879-1883); Mariaplaats D 546a (16) (1883-1886);
Vrouwjuttenstraat A 344 (17) (1886-); (Wachlin 2011) Mariaplaats D 543 = 'Mariaplaats naast de Botermarkt' Mariaplaats D
546a = 'Mariaplaats naast de Societeit de Veereniging' (emails H. Lodder, 3 and 5 October 2018)
Relaties met andere kunstenaars
Leraar van
in dit veld worden namen van leerlingen vermeld. Het gaat hier om die leerlingen waarbij de leraar een relevante rol heeft gespeeld in diens
vorming, dus niet om alle academieleerlingen die iemand heeft gehad. Zie ook het veld ‘Opleiding’.
Warburg, Karel Frans
19-year old Karel Frans Warburg is assistant photographer with J.H. Kramer in Utrecht, 1879-1880 (Wachlin 2011)
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.

portretfotografie
Product
carte-de-visite
ook cabinet-portretten
Literatuur
Wachlin 2011 , vol. 1, p. 326 (as: Kramer, Johannes Hendrikus)
Rooseboom, H.: Opgenomen 1850-1925. Foto's van wetenschap, studenten en expedities (tent.cat. Utrecht, 2000) (NFM)
Documentatie fotocollectie Universiteitsbibliotheek Leiden
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).
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