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Jan Steen
Het bezoek van de dokter, ca. 1657-1666
Apsley House (London), Wellington Museum
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Naam kunstenaar Steen, Jan
Afgekorte literatuur Hofstede de Groot 1907-1928 (German edition)
Afgekorte literatuur Braun 1980
Afgekorte literatuur Chapman et al. 1996
Afgekorte literatuur Kloek 2005
Collectieplaats Apsley House (Londen)
Collectie Wellington, Duke of
Collectie Wellington Museum
Onderwerpstrefwoorden genrevoorstelling
Onderwerpstrefwoorden vier menselijke figuren
Onderwerpstrefwoorden jonge vrouw
Onderwerpstrefwoorden jongen
Onderwerpstrefwoorden dienstmeid
Onderwerpstrefwoorden arts
Onderwerpstrefwoorden hoofd steunend op arm
Onderwerpstrefwoorden urinaal
Onderwerpstrefwoorden huisjakje
Onderwerpstrefwoorden pijl
Onderwerpstrefwoorden boog (schietwapen)
Onderwerpstrefwoorden interieur
Onderwerpstrefwoorden hemelbed
Onderwerpstrefwoorden stoel
Onderwerpstrefwoorden houten vloer
Onderwerpstrefwoorden schilderij (in de voorstelling)
Onderwerpstrefwoorden klok (uurwerk)
Onderwerpstrefwoorden trap
Onderwerpstrefwoorden doorkijk naar andere binnenruimte (interieur)
Onderwerpstrefwoorden venster
Object gegevens
Objectcategorie
schilderij
Drager/materiaal
paneel, olieverf
Vorm/maten
staande rechthoek 49 x 42 cm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
gesigneerd linksmidden: JSteen
JSin ligature; on the lowest step
Huidige toeschrijving
Jan Steen
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
ca. 1657-1666 (1657 - 1666)
c. 1657-1666 (E. Schavemaker); c. 1663 (Braun 1980); c. 1661-1662 (Chapman e.a. 1996)
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente) publicaties wordt gegeven.
Het bezoek van de dokter
Engelse titel
The doctor's visit
Onderwerpstrefwoorden
genrevoorstelling, vier menselijke figuren, jonge vrouw, jongen, dienstmeid, arts, hoofd steunend op arm, urinaal, huisjakje, pijl,
boog (schietwapen), interieur, hemelbed, stoel, houten vloer, schilderij (in de voorstelling), klok (uurwerk), trap, doorkijk naar
andere binnenruimte (interieur), venster
Artistiek verband
Artistiek verband met ander werk
Zoals een voorbereidende tekening, vergelijkbare compositie, andere versie, herhaling of kopie van het hier beschreven kunstwerk.

bevat kunstwerk van
Frans Hals (I), Lachende man met kruik, bekend als 'Peeckelhaeringh'
this painting, or another version of it, is depicted in the background

geïnspireerd op
Frans van Mieris (I), Het bezoek van de arts
Steen adopted the subject and the general composition.
Herkomst
Collectie(s)
private collection Duke of Wellington, Apsley House (London)
1817 Wellington Museum, Apsley House (London)
Tentoonstellingen en literatuur
Tentoonstellingen
Jan Steen : schilder en verteller Rijksmuseum Amsterdam , Amsterdam , 1996-09-21 - 1997-01-12 , no. 16
Literatuur
Hofstede de Groot 1907-1928 (German edition) , vol. 1 (1907), p. 41, no. 137
Braun 1980 , p. 112, no. 186, ill.
Chapman et al. 1996 , p. 150-153, no. 16, color ill.
Kloek 2005 , p. 20, color ill. 10
Beelddocumentatie

Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
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