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Petrus Herebertus van der Burght
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.
Burcht, P.H. van der
Burght, P.H. van der
zijn foto's dragen het opschrift 'P.H. van der Burght'. Er is ook een fotograaf P.H. van der Burght werkzaam geweest in Noordwijk
en Batavia, 1865-1870, mogelijk dezelfde (zie Wachlin 1989). Wachlin 2011 lijkt het vermoeden van dezelfde identiteit te
bevestigen. Wachlin gebruikt een voornaamsvariant: Herbertus ipv Herebertus.
Kwalificaties
fotograaf
Nationaliteit/school
Nederlands
Geboren
Den Bosch 1806-10-17
Overleden
Batavia 1871-10-12
Familierelaties
in dit veld wordt een familierelatie met één of meer andere kunstenaars vermeld.
vader van Eduard Marinus Adrianus van der Burght (1835-1911)
Deze persoon/entiteit in andere databases
5 treffers in RKDimages als kunstenaar
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1806-10-17
Sterfplaats Batavia
Plaats van werkzaamheid Amsterdam
Plaats van werkzaamheid Kleef
Plaats van werkzaamheid Arnhem
Plaats van werkzaamheid Batavia
Kwalificaties fotograaf
Materiaal/techniek daguerreotypie
Product carte-de-visite
Onderwerpen portretfotografie
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 1852
tot 1852; koopman te Amsterdam
Kleef 1852 - 1853
Arnhem 1853 - 1866
na gewerkt te hebben in Amsterdam als koopman, in Kleve (Duitsland) in 1852, opent Burght een studio als daguerreotypist
in 1853 om wat later over te stappen op negatief-positief procédées. Verkocht zijn studio aan J. Ephraim en vertrekt naar
Java in 1866. Adressen in Arnhem: Rijnstraat C 9 (1856) ; Weerdjesstraat A 212 (1859-1862) ; Rijnkade A 312 (1863-1864) ;
Rijnkade A 311 (1865-1866) ; (Wachlin 2011)
Batavia 1866 - 1871
Opent een foto studio in Batavia tot ca. 1869. Hij wordt in Batavia vermoord in 1871.
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
Materiaal/techniek

daguerreotypie
Product
carte-de-visite
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Wachlin 2011 , vol. 1 p. 94 (as: Burght, Petrus Herbertus van der)
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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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