
Plaatsingslijst

Archief     

Archief J.A. van der Drift

Lijst gegenereerd op : 2021-01-28
Archiefnummer : 660
Archiefnaam : DRIF
Datering : 1815-1882
Beschrijving : Diploma’s, bewijzen van lidmaatschappen. Stukken met
betrekking tot levensonderhoud en financiën. Correspondentie. Schetsboek,
schetsen, aquarel. Notitieboek, aantekeningen, verhandelingen. Diversen.
Catalogus : Archief J.A. van der Drift

Katholiek Documentatie Centrum

Laatste archief wijziging : 2021-01-27

Pagina 1/4

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110000684


Archief J.A. van der Drift

Ten Geleide

Johannes Adrianus van der Drift (1808-1883)
Johannes van der Drift werd in 1808 geboren te Den Haag. Hij was beeldend kunstenaar, volgde de Koninklijke
Academie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam en was lid van Arti et Amicitiae. Hij werkte in België, Den Haag,
Roermond, Venray en Weert. Hij behoorde tot het 'Atelier Cuypers/Stolzenberg' te Roermond en woonde aldaar minstens
vanaf 1850 in de woning van de vader van P.J.H. Cuypers. Hij schilderde vooral landschappen. Hij overleed in 1883 te
Weert.
Bron: St. tot Expl. v.h. Rijksbureau v. Kunsthistorische documentatie. URL: https://rkd.nl/nl/artists/24249
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Archief J.A. van der Drift

  
 0.Beeld en geluid.  

Bevat 1 stukken
  
 1.Brieven van Antoinette Cuypers-Alberdinck Thijm over het beheer van het fonds ter

voorziening van zijn levensonderhoud. Met nota's van uitgaven.  1870-1872
  
 2.Diploma als werkend lid van het schilderkundig genootschap "Pulchri-Studio" te 's-

Gravenhage.  1847
  
 3.Diploma als lid van verdienste van de Academie van Beeldende Kunsten en

Technische Wetenschappen te Rotterdam.  1851
  
 4.Leerboeken voor de vakken Algebra en Meetkunde door P.J. Prinsen te Haarlem.

  1815, 1820
  
 5.Schetsboek met enkele aantekeningen.  z.j.
  
 6.Aquarel met aan de achterzijde aantekeningen.  z.j.
  
 7.Attesten van A.M.E. Jacmotte, overste der Ursulinen te Venray en A.M. Boerman,

directeur van het pensionaat der zusters Ursulinen te Roermond.  1863, 1867
  
 8.Stukken betreffende het lidmaatschap van het schilderkundig genootschap "Arti

Sacrum" te Rotterdam.  1832, 1837
  
 9.Stukken betreffende het lidmaatschap van de Koninklijke Academie van Beeldende

Kunsten te Amsterdam.  1839, 1849
  
 10.Oorkonde als bewijs van lidmaatschap van "Arti et Amicitiae" te Amsterdam.  1840
  
 11.Paspoort afgegeven te Roermond.  1862
  
 12."Laissez-passer" voor Duitsland.  1858
  
 13.Plan van het Vondelpark te Amsterdam. Met aantekeningen.  z.j.
  
 14.Brochure "Zael van Tentoonstelling" te Antwerpen. Bijvoegsel houdende de

vermelding "prijs van het landschap" toegekend aan J.A. van der Drift.  1828
  
 15.Stukken betreffende een fictief proces, gevoerd door Van der Drift als "opperste

rechter der wereld", met aan de achterzijde aantekeningen van tekenkundige aard
en schetsen.  1879-1882

  
 16.Stukken betreffende verschillende onderwerpen.  z.j.
  
 17.Stukken betreffende liedteksten op bepaalde heiligen, o.a. de H. Maagd, de H.

Theresia van Avila, de H. Adrianus e.a. Met tekeningen en aquarellen.  z.j.
  
 18.Brief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Brussel,

houdende de mededeling dat hij een premie krijgt van fl. 50,-- voor zijn werk op de
tentoonstelling te Gent.  1829

  
 19.Brieven met betrekking tot de verkoop van een schilderij aan het Gouvernement

voor het Koninklijk Museum te 's-Gravenhage.  1830
  
 20.Schetsen gemaakt voor de prijskamp te Antwerpen.  1828
  
 21.Notitieboek houdende "alle persoonlijke opvattingen" van Van der Drift te Weert.

  1871
  
 22.Gedichten en prenten over het kermisvieren.  z.j.
  
 23.Brief aan burgemeester Coenen te Weert.  1879
  
 24.Stukken betreffende een door Van der Drift te voeren proces inzake de [fictieve]

moord op zijn familieleden.  1872, z.j.
  
 25.Brief aan Vorsten en Vorstinnen, graven en baronnen geschreven vanuit Weert.

  1872
  
 26.Afrekening en verantwoording van bestede gelden aan P.J.M. Cuypers te

Amsterdam.  1870-1881
  
 27.Aantekeningen van wiskundige en architectonische aard.  z.j.
  
 28.Aantekeningen van autobiografische aard.  z.j.
  
 29.Request of Memorie aan het hoogste gezag.  1871
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Archief J.A. van der Drift

Limburg en de wereld. Gemaakt te Weert.  1879-1880
 30.Stuk als protest aan Leo XIII voor de verregaande redeloosheid in de provincie  
 31.Verhandeling "Het werkwoord van God".  z.j.
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