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Johannes Evert van Leeuwen
man / Nederlands
schilder, tekenaar, decoratieschilder (van voorwerpen), decoratieschilder (van interieurs), wandschilder
Kwalificaties
schilder, tekenaar, decoratieschilder (van voorwerpen), decoratieschilder (van interieurs), wandschilder
vooral wapenschilder en -tekenaar, werkte vooral voor genealogische en heraldische archieven (Scheen 1981)
Nationaliteit/school
Nederlands
Geboren
Leiden 1855-12-07
Overleden
Den Haag 1931-05-17
Deze persoon/entiteit in andere databases
34 treffers in RKDimages als kunstenaar
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1855-12-07
Sterfplaats Den Haag
Plaats van werkzaamheid Den Haag
Kwalificaties schilder
Kwalificaties tekenaar
Kwalificaties decoratieschilder (van voorwerpen)
Kwalificaties decoratieschilder (van interieurs)
Kwalificaties wandschilder
Product ex-libris
Onderwerpen heraldiek
Opleiding autodidact
Leraar aan academie/universiteit Ambachtsschool (Den Haag)
Biografische gegevens
Opleiding
autodidact
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Den Haag 1870 - 1931
ca. 1870-1931
Leraar aan academie/universiteit
Ambachtsschool (Den Haag)
1890-1895
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.
heraldiek
Product
ex-libris
Literatuur
Scheen 1969-1970 , vol.I, p.694
Scheen 1981 , p. 310 (as: Leeuwen, Johannes Evert van;*)
G. van Breugel en H. 't Jong, 'Moderne heraldiek', Genealogie 14 (2008), p. 130-133
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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