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Onderwerpstrefwoorden geestelijke
Onderwerpstrefwoorden borststuk
Onderwerpstrefwoorden hoofd naar links
Onderwerpstrefwoorden lichaam naar links
Onderwerpstrefwoorden aanziend
Onderwerpstrefwoorden mansportret
Object gegevens
Objectcategorie
prent
Drager/materiaal
papier, kopergravure
Vorm/maten
staande rechthoek 18,20 x 10,90 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.
1600 - 1799
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente) publicaties wordt gegeven.
Portret van Antoine Perrenot de Granvelle (1517-1586)
Engelse titel
Portrait of Antoine Perrenot de Granvelle (1517-1586)

Onderwerpstrefwoorden
geestelijke, borststuk, hoofd naar links, lichaam naar links, aanziend, mansportret
Voorgestelden
IB nummer
Nummer gerelateerd aan de colletie portret-iconografie RKD.
2013743
Antoine Perrenot de Granvelle 1517-08-20 - 1586-09-21
Naam
Perrenot de Granvelle, Antoine
Voorletters
A.
Geslacht
M
Geboren
Besançon 1517-08-20
Overleden
Madrid (Spanje) 1586-09-21
Functie
Staatsman in dienst van de Habsburgers en geestelijke. Adviseur van Filips II en - na diens vertrek naar Spanje - van
landvoogdes Margaretha van Parma. In 1561 werd hij kardinaal-aartsbisschop van Mechelen. Zeer gehaat in de Nederlanden
vanwege de harde maatregelen die hij namens Filips II trof. In 1564 werd hij door de Spaanse koning naar Frankrijk
teruggestuurd. Later was hij gezant te Rome en onderkoning van Napels (1571) en speelde hij een rol in de voorbereidingen voor
de Slag van Lepanto (waar de Turkse dreiging afgeslagen werd). Vanaf 1579 diende hij Filips II in Madrid.
Beschrijving
Staatsman in dienst van de Habsburgers en geestelijke. Adviseur van Filips II en - na diens vertrek naar Spanje - van
landvoogdes Margaretha van Parma. In 1561 werd hij kardinaal-aartsbisschop van Mechelen. Zeer gehaat in de Nederlanden
vanwege de harde maatregelen die hij namens Filips II trof. In 1564 werd hij door de Spaanse koning naar Frankrijk
teruggestuurd. Later was hij gezant te Rome en onderkoning van Napels (1571) en speelde hij een rol in de voorbereidingen voor
de Slag van Lepanto (waar de Turkse dreiging afgeslagen werd). Vanaf 1579 diende hij Filips II in Madrid.
Identificatie gebaseerd op
opschrift
Opmerking portret
Afmetingen: afmetingen van het blad (verknipte pagina uit onbekend boek).Portret in deels omlijst ovaal.Randschrift: 'ANTONIUS
PERENOTTUS, CARDINAL. GRAVEL. et.'Onderschrift (cursieve letters): 'Ego Cardinalis Granvel Archiepiscopus, / Livore faetum cuius,
iraque tumidim, / Gruenta pectui consilia & ipsam peperit / Belgis ruinam. Crimi nis sed Rex mei / Mercede, sceptri neapolis vices
dedit.'Bovenschrift: 'ORIGO ET PROGRESSVS. 31'In dorso bedrukt met Latijnse tekst.Afkomstig uit een onbekend boek, op p.
31.Herkomst: collectie J.G. de Lint, Den Haag, nr. dL2191Beschrijving: bonnet, kort haar, snor en ringbaardje, klein kraagje, geestelijk
gewaad.
Herkomst
Collectie(s)
RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Collectie Iconografisch Bureau), The Hague
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
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