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Nederlands
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Overleden
1960
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).
Enschedé, Koninklijke Joh.
Kempen & Zonen, Koninklijke Nederlandsche Fabriek van Gouden en Zilveren Werken J.M. van
Worked at J.M. van Kempen & Zonen from c. 1882 until 1922, introduced to this silver factory by H.J. Valk (senior). Started in the
drawing department; from c. 1901 he worked at Van Kempen's flatware factory, as well as in the goldsmith-department. At the same
time he worked as engraver (a.o. coat of arms). In 1922 he was employed as an engraver by Joh. Enschedé te Haarlem. (Archief Van
Kempen & Begeer 0707, inv.no. 398)
Deze persoon/entiteit in andere databases
2 treffers in RKDimages als kunstenaar
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1868
Plaats van werkzaamheid Voorschoten
Plaats van werkzaamheid Haarlem
Kwalificaties tekenaar
Kwalificaties graveur (insnijder)
Kwalificaties edelsmid
Kwalificaties emailleur
Materiaal/techniek zilver
Materiaal/techniek email (deklaag)
Product tafelzilver
Product zilverwerk
standplaats_archief archief N.V. Koninklijke Van Kempen en Begeer en rechtsvoorgangers
Biografische gegevens
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Voorschoten 1882 - 1922
Haarlem 1922
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’
Valk, Hendrik Jacobus (senior)
Zwollo, Frans (sr.)
Leerling van Zwollo aan de School voor Kunstnijverheid in Haarlem, metaalklas
Materiaal/techniek
zilver, email (deklaag)

Product
tafelzilver, zilverwerk
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