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Eeuwout van Schagen
man / Noord-Nederlands
schilder
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.
Schagen, Eeuwout Adriaensz. van
Kwalificaties
schilder
Nationaliteit/school
Noord-Nederlands
Geboren
1637/1641
he started out as a pupil in 1653, he must have been between 12 and 16 years old by then
Overleden
Middelburg (Zeeland) 1664-10/1666-01
his death fee was paid to the guild between October 1664 and January 1666 (Obreen 1877-1890)
Familierelaties
in dit veld wordt een familierelatie met één of meer andere kunstenaars vermeld.
son of Adriaen Schagen
Deze persoon/entiteit in andere databases
2 treffers in RKDimages als kunstenaar
1 treffer in RKDexcerpts als kunstenaar
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1637
Sterfplaats Middelburg (Zeeland)
Plaats van werkzaamheid Middelburg (Zeeland)
Kwalificaties schilder
Materiaal/techniek olieverf
Onderwerpen stilleven
Onderwerpen diervoorstelling (genre)
Onderwerpen boerderijstilleven
Lid van vereniging Sint-Lucasgilde (Middelburg)
Biografische gegevens
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Middelburg (Zeeland) 1653 - 1665
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'.
Slabbaert, Karel
Navolger van
Bloemaert, Abraham
painted a copy after Bloemaert's Adoration (Willigen/Meijer 2003)
Beïnvloed door
In tegenstelling tot ‘navolger van’ spreken we van ‘beïnvloed door’ als de kunstenaar werd beïnvloed zonder dat er sprake was van een
lessituatie of van slaafse navolging. Een kunstenaar kan door meer kunstenaars tegelijk of na elkaar beïnvloed zijn en vaak is er ook sprake
van een vertaalslag naar de eigen stijl, die een ontwikkeling kan vertonen.
Wijntrack, Dirck
a panel by Van Schagen reminds strongly of the oeuvre of Wijntrack, yet it is unclear whether this is a copy, imitaiton or exception
(Willigen/Meijer 2003)

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.
stilleven, diervoorstelling (genre), boerderijstilleven
Materiaal/techniek
olieverf
Lid van
Sint-Lucasgilde (Middelburg)
enrolled as an independent master 1657 (Obreen 1877-1890)
Literatuur
Obreen 1877-1890 , vol. 6, p. 182, 188, 201
Von Wurzbach 1906-1911 , vol. 2 (1910), p. 566 (as: Eewoudt Adryaensz van Schagen)
Thieme/Becker 1907-1950 , vol. 29 (1935), p. 566 (as: Eeuwout Adriaensz. van Schagen)
Witt Checklist 1995 , p. 451 (as: SCHAGEN, Eewout Adriaensz. van)
Van der Willigen/Meijer 2003 , p. 177 (as: Eeuwout van SCHAGEN)
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/0616 - ONS/Dierstukken
BD/RKD/0634 - ONS/Boerderijstillevens en stalinterieurs
BD/RKD/0800 - ONS/Voorordening schilderkunst
BD/RKD/Witt-microfiches
BD/RKD/0674 - ONK/Stillevendocumentatie Sam Segal/Nederlanden (op aanvraag raadpleegbaar)
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