80229

Jeanne Vergouwen
vrouw / Zuid-Nederlands
schilder, kopiist, kunsthandelaar, ontwerper
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.
Vergauwen, Jeanne
Vergauwen, Joanna
Vergauwen, Johanna
Vergouwen, Joanna
Vergouwen, Johanna
Kwalificaties
schilder, kopiist, kunsthandelaar, ontwerper
for her occupation as an art dealer: Duverger 2000, p. 48; as a copyist, ditto p. 53
Nationaliteit/school
Zuid-Nederlands
Geboren
Antwerpen 1630-09/1630-09-19
baptized on September 19, 1630 in Cathedral [North] (Duverger 2000, p. 46)
Overleden
Antwerpen 1714-03-11
buried in the same grave with her sister Maria, who also died on 11 March 1714, in the Church of the Dominicans (Rombouts/Van
Lerius 1872/1961, p. 690, note 5)
Familierelaties
in dit veld wordt een familierelatie met één of meer andere kunstenaars vermeld.
daughter of the decorative painter and gilder Louis Vergouwen and his wife Maaike Verwerff, who in turn was the daughter of painter
Hans Verwerff (Duverger 2000, p. 46); her oldest sister Maria (baptized 2 August 1627 - died 27 November 1664) was married to
painter Michiel Angel Immenraet.
Deze persoon/entiteit in andere databases
3 treffers in RKDimages als kunstenaar
1 treffer in RKDexcerpts als kunstenaar
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1630-09
Sterfplaats Antwerpen
Plaats van werkzaamheid Antwerpen
Kwalificaties schilder
Kwalificaties kopiist
Kwalificaties kunsthandelaar
Kwalificaties ontwerper
Materiaal/techniek olieverf
Product ontwerp voor wandtapijt
Onderwerpen historie (als genre)
Onderwerpen portret
Lid van vereniging Sint-Lucasgilde (Antwerpen)
Biografische gegevens
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Antwerpen 1658-09-18 - 1714-09-18
She was registered as a member of the guild between 18 September 1658 and 18 September 1659; her death-duties were met
between 18 September 1713 and 18 September 1714 (Rombouts/Van Lerius 1872/1961)
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'.
Bossche, Balthasar van den
Uden, Lucas van
according to Ecartico
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.
historie (als genre), portret
Materiaal/techniek
olieverf
Product
ontwerp voor wandtapijt
Lid van
Sint-Lucasgilde (Antwerpen)
Literatuur
Rombouts/Van Lerius 1872/1961 , vol.2, p. 292, 300, 690
Thieme/Becker 1907-1950 , vol. 34 (1940), p. 244
Duverger 1984-2004 , vol. 8 (1995). p. 405-406 no. 2628 (no. 2628 dated 26 November 1665, probate inventory of Maria Vergouwen,
the wife of M.A. Immenraet (died 27 November 1664))
E. Duverger, 'The Antwerp painter Joanna Vergouwen (1630-1714)', Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
Antwerpen/Antwerp Royal Museum Annual 2000, p. 45-67
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).
BD/RKD/0378 - ONS/Portretten 2
BD/RKD/0800 - ONS/Voorordening schilderkunst
BD/RKD/IB
Externe links
this artist in Ecartico
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