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Anoniem
Portret van Wybe Sjoerdszn. Sirtema van Grovestins ( -1482)
Private collection

Afbeeldingsnummer IB00064092
Afmetingen: 3205x4160 pixels
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Naam kunstenaar Anoniem
Collectie Private collection
Onderwerpstrefwoorden opschrift
Onderwerpstrefwoorden borststuk
Onderwerpstrefwoorden hoofd naar rechts
Onderwerpstrefwoorden lichaam naar rechts
Onderwerpstrefwoorden aanziend
Onderwerpstrefwoorden mansportret
Object gegevens
Objectcategorie
schilderij
Drager/materiaal
paneel, olieverf
Vorm/maten
staande rechthoek 44,20 x 39,5 cm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
niet gesigneerd, niet gedateerd
Huidige toeschrijving
Anoniem
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
1575 - 1599
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente) publicaties wordt gegeven.
Portret van Wybe Sjoerdszn. Sirtema van Grovestins ( -1482)
Engelse titel
Portrait of Wybe Sjoerdszn. Sirtema van Grovestins ( -1482)
Onderwerpstrefwoorden
opschrift, borststuk, hoofd naar rechts, lichaam naar rechts, aanziend, mansportret
Voorgestelden
IB nummer
Nummer gerelateerd aan de collectie portret-iconografie RKD.
64092
Wybe Sjoerdszn. Sirtema van Grovestins ? - 1482-05-27
Naam
Grovestins, Wybe Sjoerdszn. Sirtema van
Voorletters
W.S.
Geslacht
M
Overleden
Engelum (Menaldumadeel) 1482-05-27
Functie
Vermeld 1464-1482. Kerkvoogd te Engelum 1471; voerde oorlog tegen de Leeuwarders die de Grovestins innamen en slechtten in
1482; hij sneuvelde hierbij.
Gehuwd met
[G.?] van Camstra
Identificatie gebaseerd op
opschrift; vererving
Opmerking portret
Restauratie: J. Traas, Zie A.Wassenbergh, 'l'Art du portrait en Frise au seizieme siecle', (vier exemplaren, IB 64092, 64093, 64094 en
64095, waarvan IB 64093 verloren is gegaan in W.O. II), zie p. 149, nr. I-A.Het zouden kopieen kunnen zijn naar een origineel, of een laat
zestiende eeuwse fantasie.Ingelijst in zware zwarte lijst met kroon middenboven, negentiende eeuws en mogelijk Spaans. Rechts is het
paneel t.b.v. de lijst vergroot met 2 cm. Was zwaar overschilderd, door J. Traas is overschildering verwijderd, restant zeer dun.Gezien en
gefotografeerd 3.5.2007.Zie ook dossier Grovestins met rapport/advies Erfgoed inspectie, Mw Veerle Meuls.Links wapen waaronder
1472, links van hoofd 'Scherene'(=geschoren) en rechts 'Wijbe'.Achterschrift: 'Grovestins/1870/Dit is het oorspronkelijke afbeeldsel/van

den Hoogeboren Edele/Heer, Wybe Sjoerds Sirtema van/Grovestins bijgenaamd Sch[erne]/Wybe. Hij werd dood geschoten 27./Mey anno
1482. De bijnaam van Scherne Wybe is oorspronkelijk/door dien Wybe Sjoerds Sirtema/van Grovestins, de eerste Edel/van Friesland is
geweest, welke/zich de baart en het haar liet af=/scheren hetgeen hem z[..] euvel werd opgenomen door de/andere Edelen van
dat/gewest- Het Tweede af-beeldsel welke ik bezit van/Scherne Wybe, is een copy van dit origineel, hetwelk/bijna terzelfdertijde is
geschilderd geworden./Eduard Sirtema Baron van/Grovestins Markies de Casa/Sirtema (in Spanje)'.Bruine buis met geregen sluiting en
opstaande kraag. Muts met een bij linkerkant van het hoofd afhangende sluier ofwel een van een doek gevouwen hoofdbedekking.
Herkomst
Collectie(s)
Private collection
2007 Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
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