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Herman Diederik Janzen
man / Nederlands
beeldhouwer, medailleur, tekenaar
Kwalificaties
beeldhouwer, medailleur, tekenaar
Nationaliteit/school
Nederlands
Geboren
Amsterdam 1923-02-20
Overleden
Amsterdam 1998-07-02
Familierelaties
in dit veld wordt een familierelatie met één of meer andere kunstenaars vermeld.
vader van Marjolein Janzen
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1923-02-20
Sterfplaats Amsterdam
Plaats van werkzaamheid Amsterdam
Kwalificaties beeldhouwer
Kwalificaties medailleur
Kwalificaties tekenaar
Materiaal/techniek brons
Materiaal/techniek steensoorten (guideterm)
Onderwerpen vogelvoorstelling
Onderwerpen diervoorstelling (genre)
Onderwerpen figuurvoorstelling
Opleiding Rijksakademie van beeldende kunsten (Amsterdam)
Lid van vereniging Nederlandse Kring van Beeldhouwers NKVB
Lid van vereniging Federatie van Verenigingen van Beroeps Beeldende Kunstenaars (Amsterdam)
Lid van vereniging Arti et Amicitiae (Arti, Amsterdam)
Leraar aan academie/universiteit Academie Minerva (Groningen)
Biografische gegevens
Opleiding
Rijksakademie van beeldende kunsten (Amsterdam)
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Amsterdam 1938 - 1969
Leraar aan academie/universiteit
Academie Minerva (Groningen)
docent beeldhouwen, 1974-1984
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’
Esser, Vincent Pieter Semeyn
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.
vogelvoorstelling, diervoorstelling (genre), figuurvoorstelling
Materiaal/techniek
brons, steensoorten (guideterm)

Lid van
Nederlandse Kring van Beeldhouwers NKVB
Federatie van Verenigingen van Beroeps Beeldende Kunstenaars (Amsterdam)
Arti et Amicitiae (Arti, Amsterdam)
bestuurslid 1969-1972
Literatuur
Arnhem 1966A , p. 31
Scheen 1969-1970 , vol. 1, p. 556 (as: Janzen, Herman Diederik ('Herman');*)
Jacobs 1993
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).
MHK/Ned./Beeldhouwkunst
MHK/Ned./Schilder- en tekenkunst
PDO/Nederlandse kunstenaars
Externe links
Wikipedia Nederlands
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https://rkd.nl/explore/artists/41975
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