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Jan de Baen
Dubbelportret van een vrouw en kind uit de familie Van Beyeren van Schagen, ca 1670-1685
Frederik Muller & Co. 1920-11-30, nr. 680

Verder zoeken in RKDimages
Naam kunstenaar Baen, Jan de
Collectieplaats Groot-Brittannië
Collectieplaats Parijs
Collectie Bentinck
Collectie Sedelmeyer, Charles
Onderwerpstrefwoorden dubbelportret
Onderwerpstrefwoorden vrouwenportret
Onderwerpstrefwoorden kniestuk
Onderwerpstrefwoorden hoofd naar links
Onderwerpstrefwoorden lichaam naar links
Onderwerpstrefwoorden staand (houding)
Onderwerpstrefwoorden aanziend
Onderwerpstrefwoorden à la hurluberlu
Onderwerpstrefwoorden decolleté
Onderwerpstrefwoorden peerparel
Onderwerpstrefwoorden broche
Onderwerpstrefwoorden meisjesportret
Onderwerpstrefwoorden ten halven lijve
Onderwerpstrefwoorden lichaam naar rechts
Onderwerpstrefwoorden parelsnoer
Onderwerpstrefwoorden mand met bloemen
Onderwerpstrefwoorden tuinbeeld
Onderwerpstrefwoorden tuin als achtergrond
Onderwerpstrefwoorden japon

Object gegevens
Objectcategorie
schilderij
Fysiek verband
Verwijzing bij 'samengestelde kunstwerken': werken die een geheel vormen of vormden, zoals altaarstukken, decoratieve stukken uit een
betimmering of werken die bedoeld waren om samen te worden getoond, zoals pendanten en reeksen.
pendant

Jan de Baen, Portret van een man uit de familie Van Beyeren van Schagen (pendant)
Drager/materiaal
doek, olieverf
Vorm/maten
staande rechthoek 122,5 x 79 cm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
gesigneerd
Huidige toeschrijving
Jan de Baen
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
ca 1670-1685 (1670 - 1685)
datering op basis van kostuum
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente) publicaties wordt gegeven.
Dubbelportret van een vrouw en kind uit de familie Van Beyeren van Schagen
Andere (oude) titel
Andere titels of benamingen die het kunstwerk heeft gehad, of waaronder het ook bekend is. Soms betreft het ook oude (verworpen)
identificaties van het onderwerp of van de voorgestgelde.
Ten onrechte genaamd Anna van Beyeren van Schagen (1659-1705) en Anna Albertina van Beyeren van Schagen (1699-1762)
Engelse titel
Double portrait of a woman and a child from the Van Beyeren van Schagen family
Onderwerpstrefwoorden
dubbelportret, vrouwenportret, kniestuk, hoofd naar links, lichaam naar links, staand (houding), aanziend, à la hurluberlu,
decolleté, peerparel, broche, meisjesportret, ten halven lijve, hoofd naar links, lichaam naar rechts, aanziend, à la hurluberlu,
decolleté, parelsnoer, mand met bloemen, tuinbeeld, tuin als achtergrond, japon
Voorgestelden
IB nummer
Nummer gerelateerd aan de colletie portret-iconografie RKD.
21887
Anna van Beyeren van Schagen 1659 - 1705-09-29
Naam
Beyeren van Schagen, Anna van
Voorletters
A.
Geslacht
v
Geboren
Den Haag 1659
Gedoopt
Overleden
1705-09-29
Functie
vrouwe van Heenvliet

Gehuwd met
ondertrouw op 1697-12-01 Den Haag
110764/Beyeren van Schagen, Albrecht Nicolaas van
Heraldisch wapen
wapen: geschuinbalkt in zes stukken en een gevierendeeld vrijkwartier: I en IV schuinlinks geruit, II en III op de afbeelding niet
goed zichtbaar (linksboven)
Opmerking voorgestelde
Volgens de wapens zouden de pendanten het echtpaar Albrecht Nicolaas van Beyeren van Schagen en Anna van Beyeren van
Schagen voorstellen. Het op het vrouwenportret afgebeelde meisje zou de in 1699 geboren dochter van het echtpaar zijn. Dit
meisje had een ouder broertje. Daar de portretten gemaakt moeten zijn tussen 1670 en 1685 (datering op basis van de gedragen
mode) kan deze identificatie niet kloppen en moet een generatie eerder worden gezocht.
Anna Albertina van Beyeren van Schagen 1699-05-06 - 1762-04-01
Naam
Beyeren van Schagen, Anna Albertina van
Voorletters
A.A.
Geslacht
v
Geboren
Brielle 1699-05-06
Overleden
Den Haag 1762-04-01
Gehuwd met
Den Haag 1719-04-16
Cornelis van Aerssen
Identificatie gebaseerd op
heraldisch wapen
Herkomst
Collectie(s)
private collection Bentinck, England
art dealer Charles Sedelmeyer, Paris (France)
1900 - in cat. Sixth hundred paintings, 1900
Veiling(en)
Frederik Muller & Co., Amsterdam, 1907-04-30 - Jos. Monchen, lotnr. 43, afb. zwart-witreproductie
Frederik Muller & Co., Amsterdam, 1920-11-30, lotnr. 680
Inbrenger: H. Fuld
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
BD/RKD/IB/XVIIC op Beyeren (afb.nr. IB00021887)
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