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1. Inleiding
Centraal in deze masterthesis staat Anna Maria Luisa de’ Medici (1667-1743), de laatste erfgename
van de Medici-familie. Het onderzoek richt zich op de vraag welke Nederlandse schilderijen Anna
Maria Luisa de’ Medici mee terugnam naar Florence na de dood van haar man, de Duitse keurvorst
Johann Wilhelm von der Pfalz ( 1658-1716). Op deze manier wordt er getracht inzicht te krijgen in
Anna Maria Luisa’s bijdrage aan de Medici-collectie. Mijn hoofdvraag luidt dan ook als volgt:

Welke Nederlandse schilderijen nam Anna Maria Luisa de’ Medici mee uit Düsseldorf bij haar
terugkeer naar Florence in 1716 en in hoeverre geeft dit inzicht in Anna Maria Luisa’s bijdrage aan
de Medici-collectie?

In hoofdstuk 2 wordt er een algemene inleiding gegeven op Anna Maria Luisa de’ Medici en de
Düsseldorfse kunstcollectie. Er wordt uiteengezet hoe deze kunstcollectie eruitzag en welke rol de
Nederlandse kunstschilders hierin hadden. De eerste paragraaf behelst een overzicht van het leven
van Anna Maria Luisa, zodat er een beeld wordt gevormd van wat voor vrouw zij was. In de tweede
paragraaf wordt er dieper ingegaan op de kunstcollectie aan het hof in Düsseldorf. Zoals uit dit
onderzoek zal blijken, waren de kunstcollecties geen gemeenschappelijk bezit. Daarom worden de
verzamelactiviteiten van Anna Maria Luisa en Johann Wilhelm apart behandeld. Deze paragraaf is
met name gericht op de kunstverzameling van Johann Wilhelm en in paragraaf 4.1 komt de
privéverzameling van Anna Maria Luisa aan bod. Het laatste stuk van de paragraaf spitst zich toe op
enkele Nederlandse schilders, die werkten aan het hof in Düsseldorf. Deze kunstenaars worden hier
uitgelicht, omdat zij - naast het feit dat ze een groot aandeel hadden in de schilderijengalerij van de
keurvorst - vertegenwoordigd zijn in de groep met Nederlandse schilderijen die Anna Maria Luisa
mee terug heeft genomen naar Florence in 1716. 1 Het gaat hierbij om de twee hofschilders Jan Frans
van Douven (1656-1727) en Adriaen van der Werff (1659-1722) en de schilders Frans van Mieris
(1635-1681) en Godfried Schalcken (1643-1706).
In hoofdstuk 3 komt de kern van deze thesis aan bod: er wordt een overzicht gegeven van de
Nederlandse schilderijen die Anna Maria Luisa mee terug heeft genomen naar Florence. Dit
onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van de bestandscatalogus van de Uffizi uit 1979. Deze
schilderijen worden onderworpen aan een analyse, om zo inzicht te verwerven in Anna Maria Luisa’s
beweegredenen om juist die schilderijen mee terug te nemen naar Florence. Daarna worden de
opvallende elementen verder uitgelicht. In de tweede paragraaf wordt er dieper ingegaan op de
1
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persoonlijke bezittingen van Anna Maria Luisa, om haar als kunstbezitster te profileren. Daarnaast
worden haar sociologische positie en de invloed die deze had op haar privébezit besproken.
In hoofdstuk 4 wordt er nader ingegaan op het privébezit van Anna Maria Luisa. De vraag
hierbij is hoe Anna Maria Luisa’s persoonlijke bezittingen zich verhielden tot de verzameldrift van
haar familie. Om Anna Maria Luisa’s verzamelactiviteiten in de context van haar familie te plaatsen,
worden vervolgens in de tweede paragraaf de kunstverzamelingen van de Medici-familie besproken.
Hierbij draait het om twee belangrijke personen uit de familie die dicht om Anna Maria Luisa heen
stonden en daardoor ook invloed hebben kunnen uitoefenen op haar: haar vader Cosimo III (16421723) en haar broer Ferdinando (1663-1713).
Met deze structuur komen de belangrijkste aspecten rondom de kwestie van Anna Maria
Luisa de’ Medici en de Nederlandse schilderijen aan bod. Door te bestuderen op welke manier de
Düsseldorfse kunstcollectie was opgebouwd; te onderzoeken welke Nederlandse schilderijen Anna
Maria Luisa mee teruggenomen heeft naar Florence; te inventariseren wat haar persoonlijke
bezittingen en rechten waren en te vergelijken hoe Anna Maria Luisa’s verzamelpraktijk zich verhield
tot die van haar man, vader en broer, wordt er getracht een antwoord te vinden op de hoofdvraag in
deze masterthesis.

De geschiedenis van de Medici-familie is uitgebreid behandeld in de literatuur, maar desondanks
blijven er nog interessante vragen open. Dit geldt ook voor Anna Maria Luisa. Medici-vrouwen
hebben het lot om schuil te gaan achter hun echtgenoten. Dit is zeker in het geval van Anna Maria
Luisa de’ Medici onverdiend, omdat zij veel heeft betekend voor Düsseldorf en Florence. 2 De keuze
om Anna Maria Luisa centraal te stellen in deze thesis, is te verantwoorden vanwege het feit dat zij
de laatste overlevende was van de rijke Medici-familie en dat met haar dood hun regeertijdperk in
Florence tot een einde kwam. Zij heeft ervoor gezorgd dat alle bezittingen van haar familie aan de
Florentijnse staat zouden toekomen, op voorwaarde dat deze collectie Florence nooit mocht
verlaten.3 Veel van de kunstwerken waar Florence vol mee staat, komen uit de Medici-collectie en
zouden misschien niet te bezichtigen zijn geweest als Anna Maria Luisa dit belangrijke besluit niet
had genomen.
Daarnaast zijn de zeventiende en achttiende eeuw, de eeuwen in de Medici-geschiedenis
waar relatief het minst aandacht aan is geschonken in de literatuur. Dit komt voornamelijk doordat
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de macht van de Medici-familie in die tijd in verval was geraakt. Het hoogtepunt van hun macht was
al voorbij en het einde naderde. Gelukkig is er in de loop der jaren meer aandacht gekomen voor
Anna Maria Luisa. Vooral het feit dat zij de Medici-collectie heeft weten te behouden voor Florence,
is uitgebreid behandeld in de literatuur. Ook haar leven aan het hof in Düsseldorf is beschreven,
evenals haar laatste jaren in Florence. De reisroute terug naar Florence is eveneens goed
gedocumenteerd, maar tot dusver ontbreekt er iets in de literatuur: wat nam Anna Maria Luisa
eigenlijk mee terug naar Florence en wat liet ze achter? Dit hiaat is de aanleiding voor mijn
masterthesis.
Het leven van Anna Maria Luisa de’ Medici is uitgebreid beschreven in de
tentoonstellingscatalogi van Stefano Casciu uit 2006 en Karl Bernd Heppe uit 1988. Met mijn
onderzoek bouw ik dan ook voort op deze twee bronnen. Daarnaast gebruik ik het artikel ‘An 18thCentury Patron: The Case for Anna Maria Luisa de’ Medici’ in: Woman’s Art Journal, Vol. 5, No. 1
(1984) van Elena Ciletti om een beeld te schetsen van Anna Maria Luisa en haar verzamelactiviteiten.
Zoals vermeld raadpleeg ik de Catalogo generale van de Uffizi voor mijn onderzoek naar de
Nederlandse schilderijen die uit Düsseldorf kwamen in het bezit van Anna Maria Luisa. Tevens
bestudeer ik de catalogus van de Gemäldegalerie om een beeld te vormen van de
schilderijencollectie van Johann Wilhelm aan het Düsseldorfse hof. Voor de rest maak ik gebruik van
bronnen die mij helpen om een volledig beeld te schetsen van Anna Maria Luisa, Johann Wilhelm, de
Medici-familie, de Nederlandse schilders en de tijd waarin zij leefden.
In deze thesis wordt er een andere blik geworpen op de literatuur over Anna Maria Luisa de’
Medici, omdat hier de terugkeer naar Florence - met specifiek een systematisch onderzoek naar haar
Nederlandse schilderijen - aan bod komt. Tevens wordt de sociologische positie van de (Medici-)
vrouw bestudeerd: verzamelde zij wel of was dat de taak van de mannen? Wat mag en kan een
vrouw als Anna Maria Luisa in de verzamelwoede van die tijd en wat zijn haar rechten?
Om deze masterthesis af te bakenen én omdat het vanuit ons Nederlands oogpunt gezien
interessant is, richt ik me op de Nederlandse schilderijen in het bezit van Anna Maria Luisa.
Bovendien is er nog geen systematisch onderzoek verricht naar de Nederlandse schilderijen die Anna
Maria Luisa mee terug heeft genomen naar Florence en dat maakt deze masterthesis relevant.
Dit onderzoek heeft echter ook te maken met enige restricties. Uit de literatuur komt naar
voren dat de Gemäldegalerie in Düsseldorf van Johann Wilhelm was en dat Anna Maria Luisa zelf
andere objecten verzamelde. Waar de inventaris van de schilderijengalerij tot in detail
gedocumenteerd is, is het privébezit van Anna Maria Luisa minder overzichtelijk. Hierdoor kan ik
geen volledig beeld geven van haar verzameling. Desondanks hoop ik meer inzicht te krijgen in Anna
Maria Luisa’s interesse voor de Nederlandse schilderkunst en haar bijdrage aan de kunstcollecties
van haar familie.
5

2. De Düsseldorfse kunstcollectie
2.1 Het leven van Anna Maria Luisa de’ Medici
Anna Maria Luisa de’ Medici werd geboren op 11 augustus 1667 in het Palazzo Pitti in Florence, als
dochter van groothertog Cosimo III (1642-1723) en Marguerite-Louise d’Orléans (1645-1721). Ze had
twee broers: Ferdinando (1663-1713) en Gian Gastone (1671-1737). Vanwege de moeilijke relatie
met haar man, verliet Marguerite-Louise Florence in juli 1675 en ging ze terug naar haar
geboorteland Frankrijk. Anna Maria Luisa groeide op bij haar oma Vittoria della Rovere (1622-1694),
die samen met Cosimo III probeerde om een cultureel ontwikkelde vrouw van haar te maken.4
Tussen de Europese vorstenhuizen was er sprake van een dynastieke huwelijkspolitiek, om zo
een groter aanzien te verwerven en de macht te vergroten.5 Omdat de macht van de Medici’s in de
zeventiende eeuw in verval was geraakt, was het van groot belang dat Anna Maria Luisa werd
gekoppeld aan een belangrijk en invloedrijk persoon. Na mislukte pogingen met andere
vorstenhuizen, kwam Cosimo III uit bij de Duitse keurvorst Johann Wilhelm von der Pfalz. Deze man
was de eerste zoon van de paltsgraaf Philipp Wilhelm (1615-1690) en Elisabeth Amalia von HessenDarmstadt (1635-1709) en was naast keurvorst ook paltsgraaf van Neuburg en hertog van Gulik en
Berg. Vanwege vele familiehuwelijken was er nauw contact met andere hoven in het Noorden en
Zuiden en dit maakte Johann Wilhelm een goede partij om mee te trouwen. 6 Nadat het
huwelijksverdrag in Florence in 1691 werd afgesloten, ging Anna Maria Luisa op weg naar
Düsseldorf.7
Het paar had, hoewel het eigenlijk een politieke verbintenis was, wel een gelukkig huwelijk.
Desalniettemin bleef hun huwelijk kinderloos.8 Ondanks het feit dat Cosimo III en Marguerite-Louise
drie kinderen hadden gekregen, bleef verdere troonopvolging in de Medici-familie uit, aangezien het
noch Anna Maria Luisa noch Ferdinando of Gian Gastone was gelukt om nageslacht te produceren.
Dit zorgde voor veel hoofdbrekens bij Cosimo III. De beoogde erfopvolger Ferdinando overleed in
oktober 1713 en drie jaar daarna overleed zijn zwager Johann Wilhelm. Dit was voor Anna Maria
Luisa het moment om terug te gaan naar Florence, waar ze de rest van haar leven verbleef in haar
appartementen in het Palazzo Pitti. Anna’s andere broer Gian Gastone was in 1708 al teruggegaan
4
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naar Florence om zijn miserabele huwelijk met de Duitse Anna Maria von Sachsen-Lauenburg (16721741) in Reichstadt te ontvluchten.9 Cosimo III overleed in oktober 1723 en werd opgevolgd door zijn
tweede zoon Gian Gastone, maar deze bleek niet capabel genoeg voor een groothertog. Gian
Gastone overleed op 9 juli 1737.10 Toscane werd vanaf dat moment een aanhangsel van het
Oostenrijkse keizerrijk, aangezien de hertog Franz Stephan von Lothringen (1708-1765) de macht
overnam van de Medici-familie. Het laatste deel van haar leven was Anna Maria Luisa, net als haar
vader, alleen nog maar gericht op haar religiositeit. Na de dood van Gian Gastone probeerde ze de
waardigheid van de familie te herstellen en begon ze de verantwoordelijkheden van de Medici’s op
zich te nemen.11
Anna Maria Luisa’s laatste jaren werden gemarkeerd door twee belangrijke dingen: allereerst
behoedde ze Florence voor artistieke beroving door het Patto di famiglia op te stellen in 1737. In dit
verdrag werden de voorwaarden voor de overdracht van het culturele erfgoed van de Medici-familie
aan de nieuwe heerser opgesteld. Met dit Patto werd er verzekerd dat alle kunstschatten van de
familie voor altijd in Florence zouden blijven.12 In het derde artikel van het verdrag staat het als volgt
beschreven:
‘La Serenissima Elettrice cede, dà, e trasferisce al presente a S.A.R. per lui, e i Suoi Successori
Gran Duchi, tutti mobile, effetti a rarità della successione del Ser.mo Gran Duca suo fratello, come
Gallerie, Quadri, Statue, Bibliothecke, Gioie, ed alter cose preziose, siccome le Sante Reliquie e
Reliquiari, e loro Ornamenti della Cappella del Palazzo Reale, che S.A.R. s’impegna di conservare a
condizione espresso che di quello è per ornamento dello Stato, e per utilità del Pubblico, e per attirare
la curiosità dei Forestieri, non ne farà nulla trasportato, o levato fuori della Capitale, e dello Stato del
Gran Ducato. Le Guardarobe, e Mobili e Argenterie ed Effetti, che sono per l’uso, resteranno alla
Libera disposizione di S.A.R.’13

Met het opstellen van dit verdrag liet Anna Maria Luisa zien dat zij zich bewust was van haar positie
en dat ze de rol van officiële beschermvrouw van het familie-erfgoed op zich had genomen.14 Dit

9

C. Hibbert, The rise and fall of the house of Medici, London 1974, pp. 304, 305.
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Uit: Casciu, S., La principessa saggia. L’eredità di Anna Maria Luisa de’ Medici, Elettrice Palatine, tent. cat.

Firenze (Palazzo Pitti) 2006, p. 94. De tekst is een kopie van het ondertekend exemplaar uit 1737, dat wordt
bewaard in de staatsarchieven van Florence.
14
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moest ook wel gebeuren, aangezien zij na Gian Gastone’s dood de enige erfgenaam van de familie
was die de collecties veilig kon stellen.
Daarnaast nam ze vanaf 1738 de patronage op zich van de San Lorenzo basiliek. De San
Lorenzo was de familiekerk van de Medici-familie, maar ondanks regelmatige financiële giften was
het gebouw na drie eeuwen nog steeds niet af. Met de bemoeienis van Anna Maria Luisa werden de
bouwwerkzaamheden weer opgepakt, maar het was nog niet klaar toen ze stierf. Deze patronage
werd Anna Maria Luisa’s laatste en grootste project.15

2.2 De kunstcollectie aan het Düsseldorfse hof
Anna Maria Luisa en Johann Wilhelm hadden een gedeelde interesse in kunst en cultuur. Johann
Wilhelm was een grote verzamelaar in zijn tijd en met de komst van de evenzo cultureel ontwikkelde
Anna Maria Luisa werd hun hof in Düsseldorf een mekka voor schilders, beeldhouwers en
ambachtslieden.16
Johann Wilhelm maakte van Düsseldorf weer een aantrekkelijke stad door nieuwe
bouwopdrachten te geven, hofkunstenaars aan te stellen en de kunsten te bevorderen. Zijn
kunstverzameling werd zo groot dat hij in het begin van de achttiende eeuw enkele kamers als galerij
inrichtte. Deze galerij breidde zich uit tot een heuse Gemäldegalerie, die was aangebouwd aan het
stadskasteel. Hier bevond zich het grootste gedeelte van Johann Wilhelms collectie, terwijl de rest
was ondergebracht in de privé- en slaapvertrekken.17 Johann Wilhelm probeerde in deze
schilderijengalerij een universele verzameling op te bouwen met daarin de belangrijkste scholen en
meesters.18 Zo hadden Vlaamse, Italiaanse en Nederlandse werken een belangrijke plek in de galerij.
De galerij was ingedeeld in vijf zalen, die ieder een eigen kenmerk hadden. In de catalogus van
Nicolas de Pigage uit 1778, La galerie Électorale de Dusseldorff où Catalogue Raisonné et Figuré de
ses Tableaux, wordt een nauwkeurige indeling gegeven van de Gemäldegalerie. Zo staat er vermeld
dat de eerste zaal voornamelijk Vlaamse kunst bevatte en dus ‘la salle des Flamands’ genoemd werd.
De tweede zaal bestond uit een mengeling van kunstwerken van meerdere scholen, maar werd ‘la
salle de Gerard Dou’ genoemd, omdat in deze ruimte een beroemd stuk hing van de Nederlandse
schilder Gerrit Dou (1613-1675). Het betreft hier De kwakzalver uit 1652. De derde zaal had de naam
‘la salle Italienne’ en de vierde zaal bevatte evenals de tweede zaal meerdere scholen, maar werd

15

Ciletti 1984 (zie noot 3), p. 25.
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Ciletti 1984 (zie noot 3), p. 24.
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vernoemd naar de belangrijkste schilder: ‘la salle de Van der Werff’. De vijfde zaal heette ‘la salle de
Rubens’.19
De meeste schilderijen van de Gemäldegalerie van Johann Wilhelm werden door middel van
agenten aangekocht, die in opdracht van de keurvorst alle grote steden afgingen. Ook zijn
verwantschap met Cosimo III door zijn huwelijk met Anna Maria Luisa was zeer bevorderlijk voor de
uitbreiding van Johann Wilhelms verzameling, aangezien een aantal schilderijen als geschenk is
uitgewisseld tussen hun hoven in Düsseldorf en Florence. 20 Daarnaast hadden de hofschilders een
groot aandeel in de galerij. Johann Wilhelm had een voorkeur voor de Nederlandse fijnschilderkunst
en had onder andere Jan Frans van Douven, Eglon Hendrick van der Neer (1635-1703) en Adriaen van
der Werff als hofschilders in dienst.21 Verder had hij schilderijen in zijn bezit van onder andere Gerrit
Dou, Frans van Mieris, Godfried Schalcken en Caspar Netscher (1639-1684).22
Jan Frans van Douven was vanaf 1682 - aangenomen door Johann Wilhelms vader Philipp
Wilhelm - tot aan de dood van Johann Wilhelm als hofschilder in dienst. Hij ondernam veel reizen
naar Europese vorstenhoven voor portretopdrachten en tijdens deze reizen had hij de mogelijkheid
om belangrijke kunstverzamelingen te bezichtigen. Van Douven was dus niet alleen belangrijk als
hofschilder, maar ook als raadgever voor de keurvorstelijke verzameling. 23 De portretten van Van
Douven fungeerden als huwelijksbemiddeling tussen Florence en Düsseldorf, want met een
‘onafhankelijk’ portretverslag kon men zich een beeld vormen van de huwelijkskandidaat.24
Adriaen van der Werff was een leerling van de genre- en landschapsschilder Eglon Hendrick
Van der Neer.25 Tijdens een reis naar Holland in 1696 was Johann Wilhelm in aanraking gekomen met
het werk van deze schilder. Vervolgens sloot hij in 1697 een overeenkomst met Van der Werff,
waarin stond dat de schilder zes maanden per jaar voor de keurvorst zou werken.26 Ondanks het feit
dat hij hofschilder was, heeft Van der Werff Düsseldorf maar enkele keren bezocht. Desalniettemin
hing Van der Werffs kunstzinnige ontwikkeling nauw samen met de opdrachten van Johann
19

N. de Pigage, La galerie Électorale de Dusseldorff où Catalogue Raisonné et Figuré de ses Tableaux, z.pl. 1778,

p. X.
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Heppe 1988 (zie noot 2), pp. 71, 77.

21
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der Uffizien in Florenz, Firenze 1992, p. XIX.
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B. Gaehtgens, Adriaen van der Werff 1659-1722, München 1987, p. 62.
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Langedijk 1992 (zie noot 21), p. 27.
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Wilhelm.27 In zijn vroege periode schilderde Van der Werff voornamelijk genrescènes en volgde hij de
Hollandse fijnschilders. Daarna legde hij zich meer toe op portretten, arcadische, mythologische en
religieuze schilderijen.28 Bij de dood van Johann Wilhelm bevatte zijn verzameling 34 schilderijen van
deze schilder, verdeeld over de schilderijengalerij en de privékamers in het kasteel.29
Frans van Mieris behoorde eveneens tot de groep van Hollandse fijnschilders. Als leerling van
Gerrit Dou begon hij aan een succesvolle schilderscarrière. De Hollandse fijnschilders waren dan ook
erg geliefd in de late zeventiende eeuw en hadden een goede reputatie opgebouwd in binnen- en
buitenland.30 Waar Van Mieris’ schilderstijl in zijn vroege periode nog erg gelieerd was aan zijn
leermeester, ontwikkelde hij later steeds meer zijn eigen stijl. Tevens veranderde hij zijn
onderwerpen van genrestukken naar schilderijen over de gegoede burgerij en in de laatste tien jaar
herhaalde hij veelal eerder gebruikte thema’s.31 Van Mieris was erg geliefd bij de verzamelaars
Johann Wilhelm en Cosimo III. Beiden hadden een flink aantal schilderijen van hem in hun bezit. 32
Godfried Schalcken was een leerling van Samuel van Hoogstraten in Dordrecht en later,
evenals Van Mieris, een leerling van Gerrit Dou in Leiden. Hij schilderde uiteenlopende onderwerpen
en was gespecialiseerd in schilderijen met nachtelijke situaties bij kaarslicht. Zijn werken zijn
nauwelijks gedateerd, maar Schalckens ontwikkeling is af te lezen aan de hand van stilistische
kenmerken.33 Ook Godfried Schalcken had een goede reputatie, voornamelijk als portretschilder,
opgebouwd. Hij onderhield bijvoorbeeld contacten met Cosimo III, Ferdinando, Johann Wilhelm en
stadhouder Willem III.34
Nadat Johann Wilhelm op 8 juni 1716 stierf, kwamen er grote veranderingen. Anna Maria
Luisa verliet Düsseldorf en de nieuwe keurvorst - een broer van Johann Wilhelm - Karl Philipp besloot
om Düsseldorf te verlaten, met als gevolg dat de hofhouding ophield te bestaan, kunstenaars
ontslagen werden en de verzamelingen van Johann Wilhelm overgebracht werden naar Mannheim.35
Na meerdere verplaatsingen, kwam de collectie uiteindelijk in München terecht en behoort een
groot deel daarvan nu toe aan de collectie van de Alte Pinakothek. 36
27

Gaehtgens 1987 (zie noot 22), p. 57.

28

Langedijk 1992 (zie noot 21), p. 197.

29

Eikemeier 1972 (zie noot 26), p. 8.
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Casciu 2006 (zie noot 13), p. 203.
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3. De meegenomen Nederlandse schilderijen bij de terugkeer naar
Florence
3.1 Een overzicht van de Nederlandse schilderijen meegenomen naar Florence
De terugkeer van Anna Maria Luisa naar Florence is goed gedocumenteerd. De route die zij heeft
afgelegd is nauwkeurig beschreven en iedere plaats die ze aandeed staat vermeld. Uiteindelijk kwam
de weduwe op 22 oktober 1717 aan in Florence, waar ze met een groot feest onthaald werd.37 Waar
de reisroute zo gedetailleerd is beschreven, is er maar weinig bekend over de spullen die Anna Maria
Luisa mee terugnam na de dood van haar man. Zoals in de inleiding duidelijk is geworden, is hier
nauwelijks systematisch onderzoek naar verricht. Voor het vinden van informatie over de
Nederlandse schilderijen die in het bezit waren van Anna Maria Luisa, is de catalogus van de Uffizi
van belang. Uit eigen onderzoek blijkt dat er negen Nederlandse schilderijen zijn meegenomen door
Anna Maria Luisa vanuit Düsseldorf naar Florence in 1716. 38 De meeste schilderijen uit deze selectie
bevonden zich eerst in het Palazzo Pitti, omdat Anna Maria Luisa hier na haar terugkeer haar intrek in
genomen had.
Alle kunstwerken die ter sprake komen, behoorden toe aan de keurvorstin: bij enkele staat
het er in de Catalogo generale expliciet bij vermeld en daarnaast heeft ze een aantal schilderijen als
geschenk gekregen. Bovendien komen geen van deze schilderijen voor in de catalogus van De Pigage
over de Gemäldegalerie van Johan Wilhelm. Dit duidt erop dat Anna Maria Luisa alleen haar
persoonlijke eigendommen mee teruggenomen heeft naar Florence.
Hieronder volgt een beschrijving van deze kunstwerken en wordt er vervolgens dieper
ingegaan op de redenen waarom de weduwe van de keurvorst juist deze schilderijen mee terug heeft
genomen naar Florence. Schilderijen met gelijksoortige thema’s worden samen besproken.

37

Heppe 1988 (zie noot 2), p. 182.
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Voor dit onderzoek heb ik gebruikgemaakt van de catalogus van: L. Berti, C. Caneva, Gli Uffizi. Catalogo

generale, Firenze 1979. Ik heb systematisch alle Nederlandse kunstwerken nagelopen en bestudeerd wanneer
het werk in de inventaris van de Uffizi kwam en of het daarvoor in Düsseldorf is geweest. In de catalogus van
de Uffizi staat bij de kopie naar Rembrandt en het zelfportret van Van Douven vermeld, dat deze waarschijnlijk
in 1716 door Anna Maria Luisa mee terug zijn genomen naar Florence.
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-

Kopie naar Rembrandt, S. Famiglia in una stanza, tweede helft 17ᵉ eeuw (afb. 1). 39

Op de achterkant van dit schilderij staat geschreven dat het stuk toebehoorde aan de keurvorstin.
Het is mee teruggenomen naar Florence toen ze weduwe werd. Dit werk is een kopie naar het
schilderij van Rembrandt uit 1640, dat in het bezit is van het Louvre.40 De voorstelling betreft de
heilige familie in de werkplaats van een timmerman.
-

Adriaen van der Werff, Adorazione dei pastori, 1703 (afb. 2).

Dit werk kwam naar Florence in 1716, omdat het onderdeel was van de persoonlijke bezittingen van
de weduwe.41 Het schilderij was een cadeau van Johann Wilhelm en is na de terugkeer in Florence
enige tijd in de Tribuna van de Uffizi tentoongesteld.42 Het beeldt de aanbidding van de herders in
een nachtelijke situatie af, waarbij Van der Werff de aandacht naar het kindje Jezus heeft getrokken
door middel van het licht. Dit stuk van Van der Werff komt uit zijn latere periode als schilder, toen hij
zich meer toelegde op religieuze onderwerpen.
In beide gevallen is er sprake van een religieus thema: de heilige familie en de aanbidding van
de herders. Zoals in Hoofdstuk 2 is vermeld was Anna Maria Luisa - zeker in haar laatste jaren - erg
op haar religie gericht. In dit opzicht is het niet vreemd dat zij twee religieuze stukken mee
teruggenomen heeft naar haar geboortestad. Bovendien was de Adorazione van Van der Werff een
geschenk van haar overleden echtgenoot.

-

Jan Frans van Douven, S. Anna insegna a leggere alle Vergine, 1703 (afb. 3).

Het schilderij behoorde in Düsseldorf toe aan Anna Maria Luisa en was vanaf 1716 in het Palazzo Pitti
te vinden, waarna het halverwege de achttiende eeuw naar de Uffizi verplaatst is.43 Op deze
voorstelling leert de heilige Anna de Maagd Maria lezen. De aanwezigheid van deze twee figuren
zinspeelt op de eerste twee namen van de Medici-vrouw: Anna en Maria.
-

Jan Frans van Douven, Dedicazione di Anna Maria Luisa de’ Medici a S. Anna, 1704 (afb. 4).

Anna Maria Luisa heeft nog een kunstwerk van Van Douven over de heilige Anna meegenomen naar
Florence bij haar terugkeer. Hier betreft het de toewijding van Anna Maria Luisa aan haar

39

In deze thesis gebruik ik de titels zoals ze staan vermeld in de Catalogo generale van de Uffizi. In de Italiaanse

catalogus van Casciu (zie noot 13) worden werken soms met andere titels aangeduid, maar de catalogus van de
Uffizi is in dit onderzoek mijn vertrekpunt en dus hanteer ik die titels.
40
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Casciu 2006 (zie noot 13), p. 220.
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naamsheilige. Op de achterkant van dit schilderij staat vermeld dat dit werk een persoonlijk cadeau
van Van Douven aan de keurvorstin was.44
Het is duidelijk dat deze twee werken vanwege hun thema zeer waardevol waren voor Anna
Maria Luisa. Dit wordt benadrukt door het feit dat de hofschilder Van Douven het schilderij over
Anna Maria Luisa en de heilige Anna aan haar schonk. Hij moet dus hebben geweten dat de
keurvorstin gefascineerd was door dit thema. Ook hier speelt haar religie een grote rol en tonen deze
schilderijen haar loyaliteit aan het geloof. Het onderwerp met de heilige Anna als haar naamsheilige
gaf de objecten iets persoonlijks en maakte het daardoor tot een dierbaar onderwerp.

-

Jan Frans van Douven, Ritratto di Giovanni Guglielmo, Elettore Palatino, eind 17ᵉ/begin 18ᵉ
eeuw (afb. 5).

Dit portret bevond zich eind 17e/begin 18e eeuw in Düsseldorf en stond vanaf 1716 vermeld in de
inventaris van het Palazzo Pitti, waarna het rond 1905 in de Uffizi terechtkwam. Het is een ovaal
portret waarbij de keurvorst tot en met zijn schouders afgebeeld is. Een kopie van dit werk bevindt
zich in Düsseldorf.45
-

Jan Frans van Douven, Ritratto dell’Elettore Palatino Giovanni Guglielmo, begin 18ᵉ eeuw
(afb. 6).

Dit portret van Johann Wilhelm is eveneens meegenomen naar Florence en is sinds 1716 in het
Palazzo Pitti. Het schilderij is een kopie naar het origineel van Adriaen van der Werff uit 1700.46 Van
Douven heeft de keurvorst hier in zijn geheel afgebeeld, leunend met zijn rechterhand tegen een zuil,
in zijn harnas en met zijn mantel om.
-

Jan Frans van Douven, Ritratto di Anna Maria Luisa de’ Medici, begin 18ᵉ eeuw (afb. 7).

Dit portret van Anna Maria Luisa is de pendant van het hierboven genoemde schilderij. De twee
schilderijen zijn door Anna Maria Luisa meegenomen naar Florence en bevinden zich sinds 1716 in
het Palazzo Pitti. De twee portretten zijn in 1732 in de Uffizi terechtgekomen. Ook dit werk is een
kopie naar een schilderij van Adriaen van der Werff uit 1700. Anna Maria Luisa is, net als haar man,
staand weergegeven en leunt met haar linkerhand op het basement van een fontein.
-

Jan Frans van Douven, Autoritratto, c. 1715 (afb. 8).

Dit schilderij is waarschijnlijk meegenomen naar Florence door Anna Maria Luisa de’ Medici en
bevindt zich vanaf 1718 in de Uffizi. Van Douven heeft zichzelf afgebeeld, wijzend naar een schilderij

44

De tekst luidt: ‘Seren:ma Elettrice Palatina Anna Maria Luisa il giorno di S.ᵗᵅ Anna A° 1704 dal Suo u.mo Servo

Jaan Fran: Douven’. Uit: Berti, Caneva, 1979 (zie noot 38), p. 564.
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op een schildersezel achter hem met daarop een dubbelportret in profiel van het keurvorstelijk paar.
Hiermee wilde hij zijn prominente rol als hofschilder van het Düsseldorfse hof onderstrepen en
bovendien verwijzen naar de bescherming van zijn twee mecenassen.47 Dit deed Van Douven in
navolging van Adriaen van der Werff, die eveneens een schilderij had gemaakt waarin Anna Maria
Luisa en Johann Wilhelm in profiel werden afgebeeld als beschermers van de kunsten.48
Deze vier schilderijen zijn allemaal portretten van Anna Maria Luisa en Johann
Wilhelm. Het lijkt in eerste instantie wat vreemd dat er een zelfportret van Van Douven in deze
selectie zit, maar de aanwezigheid van de echtelieden op de achtergrond - afgebeeld als mecenassen
- legitimeert dit. Het is goed voor te stellen dat de weduwe deze kunstwerken mee terugnam, ter
nagedachtenis aan haar overleden man.

-

Frans van Mieris, Il ciarlatano olandese, c. 1650-1655 (afb. 9).

Het laatste schilderij uit de groep van Nederlandse schilderijen dat mee terug is genomen naar
Florence, is van Frans van Mieris. Anna Maria Luisa heeft het werk waarschijnlijk gekregen van
Johann Wilhelm en - samen met haar andere persoonlijke bezittingen - meegenomen naar Florence
in 1716. Vanuit het Palazzo Pitti is het werk, samen met de Adorazione dei Pastori van Van der Werff,
in 1732 terechtgekomen in de Uffizi. Het schilderij is een genrestuk en laat het boerenleven zien. De
scène is gesitueerd in een nis van een dorpsplein, waarin de kwakzalver zijn ‘magische openbaring’
laat zien aan zijn toeschouwers. De enige figuur die niet gefascineerd lijkt door de kwakzalver en
tevens de beschouwer aankijkt is de persoon links, geïdentificeerd als de schilder zelf. 49
Dit werk lijkt als enige buiten de voorkomende thema’s - religie, naamsheilige, portretten - te
vallen. Het schilderij is een vreemd exemplaar in de groep, omdat het een genrestuk betreft dat over
bedrog gaat. Het feit dat het waarschijnlijk een geschenk was van haar overleden man - en dus ook
haar persoonlijk bezit was -, lijkt de enige reden te zijn waarom Anna Maria Luisa dit schilderij toch
mee teruggenomen heeft naar Italië.

Wanneer we ons verder richten op deze kunstwerken en hun thema’s, dan valt een aantal zaken op.
Allereerst is het schilderij S. Anna insegna a leggere alle Vergine van Van Douven interessant
vanwege het onderwerp. De heilige Anna die de Maagd onderricht, is geen gangbaar thema. De
heilige Anna is de moeder van de Maagd Maria. Een veel voorkomend thema is bijvoorbeeld de
heilige Anna te drieën, waarbij Anna samen met Maria en Jezus afgebeeld is. Ook de geboorte van

47

Casciu 2006 (zie noot 13), p. 172.
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Casciu 2006 (zie noot 13), p. 168.
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Casciu 2006 (zie noot 13), p. 203.

14

Maria en de tempelgang van Maria zijn vaak afgebeelde scènes waarin de heilige Anna een
belangrijke plek inneemt. 50 Dit werk van Van Douven was in Anna Maria Luisa’s bezit, omdat het een
persoonlijk thema had die paste bij haar situatie. Het schilderij toont de heilige Anna die zich
ontfermt over haar dochter - de jonge Maagd - en haar onderricht. De heilige Anna werd als een
voorbeeld gezien voor het opvoeden van kinderen, omdat zij haar volmaakte dochter Maria, de
latere moeder van Christus, had opgevoed en haar de Heilige Schriften had onderwezen.51 In deze
optiek is het een bijzonder werk, aangezien Anna Maria Luisa geen kinderen had gekregen.
Verder roept de ontstaansperiode van het schilderij van Van Mieris vragen op over de
verwerving. Il ciarlatano olandese is gemaakt tussen circa 1650 en 1655. Dit betekent dat Van Mieris
dit werk niet in opdracht van het Düsseldorfse hof ten tijde van Johann Wilhelm heeft gemaakt, maar
al eerder. Er is hier dus geen sprake van een kunstwerk dat speciaal gemaakt is voor Anna Maria
Luisa. Hoe kwam dit werk dan in haar bezit terecht? In de catalogi wordt vermeld dat dit schilderij
waarschijnlijk een cadeau was van Johann Wilhelm en dat het daarom in haar bezit mee
teruggenomen is naar Florence. De keurvorst heeft dit werk dus eerst zelf in zijn bezit gehad en het
later gegeven aan zijn vrouw.
Een ander opvallend punt is dat Anna Maria Luisa drie schilderijen van Van Douven in haar
bezit had, die gebaseerd waren op kunstwerken van Van der Werff. De twee pendanten met Johann
Wilhelm en Anna Maria Luisa die staand zijn afgebeeld, zijn gekopieerd naar de originele versies van
Van der Werff. Het zelfportret van de schilder met daarachter de echtelieden afgebeeld als artistieke
mecenassen is weliswaar niet letterlijk gekopieerd, maar Van Douven heeft het thema wel
overgenomen van zijn collega. De versies van Van der Werff zijn in Duitsland gebleven. Er kan dus
geconstateerd worden dat de schilderijen van Van der Werff in de Gemäldegalerie hebben gehangen
- en dus van Johann Wilhelm zijn geweest - en dat de latere versies van Van Douven aan Anna Maria
Luisa toebehoorden en daarom zijn meegegaan naar Florence. 52 De weduwe moest blijkbaar
genoegen nemen met de kopieën van Van Douven.

Naast deze negen kunstwerken, is er nog een schilderij dat door Anna Maria Luisa mee
teruggenomen zou kunnen zijn. In de literatuur is men het hier echter niet over eens. Het gaat om La

50

B. Kleinschmidt, Die heilige Anna: ihre Verehrung in Geschichte, Kunst und Volkstum, Düsseldorf 1930, pp.

217, 191, 197.
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De twee pendanten van Van der Werff worden inderdaad vermeld in de De Pigage’s catalogus van de

Gemäldegalerie (zie noot 19), onder de titels ‘Portrait de l’électeur palatin Jean Guillaume’ en ‘Portrait en pied
de l’électrice Anna Louise de Medicis, épouse de l’électeur Jean Guillaume (pendant du precedent)’, pp. 39, 40.
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Pietà van Godfried Schalcken (afb. 10). Het werk is niet gedateerd, maar wel te herleiden tot het jaar
1703, omdat Schalcken op dat moment in Düsseldorf werkzaam was.53 Op dit schilderij is de dode
Christus afgebeeld met om hem heen een jong meisje met een kaars, een huilende Maagd Maria,
een biddende Johannes en Maria Magdalena.54 Zowel de catalogus van de Uffizi als de Italiaanse
catalogus van Casciu vermelden dat dit kunstwerk toebehoorde aan Anna Maria Luisa. Waar in de
catalogus van de Uffizi nog een slag om de arm wordt gehouden - er wordt vermeld dat het schilderij
rond het midden van de achttiende eeuw in de Uffizi kwam, maar er wordt niets gezegd over de
mogelijkheid dat het werk met Anna Maria Luisa mee terugkwam -, wordt in de catalogus van Casciu
verkondigd dat La Pietà mee is gekomen bij de terugkeer van de weduwe naar Florence in 1716. Hier
wordt tevens verondersteld dat La Pietà een kleine serie vormde met twee andere werken uit
hetzelfde jaar: L’Adorazione dei Pastori van Van der Werff en S. Anna insegna a leggere alle Vergine
van Van Douven, die ook met Anna Maria Luisa mee terug zijn gegaan naar Florence. De drie
schilderijen hebben nagenoeg dezelfde afmetingen, een Maria-thema en beelden een nachtelijke
situatie bij kaarslicht af. Hierdoor wordt er vermoed dat de werken een kleine heilige cyclus
vormden, bedoeld voor de privédevotie van Anna Maria Luisa, en bewaard werden in een van haar
privékamers in de Düsseldorfse residentie.55 Deze gedachte wordt eveneens in andere
literatuurbronnen vermeld. In een oeuvrecatalogus over Schalcken wordt er bij de beschrijving van
La Pietà eenzelfde vergelijking gemaakt met de schilderijen van Van der Werff en Van Douven. Er
wordt - net als bij Casciu - gewezen op de overeenkomsten tussen de werken wat betreft de
afmetingen, het onderwerp met ieder een episode uit het leven van de Maagd Maria, de stijl van een
nachtelijke situatie bij kaarslicht en de hemelse opening met engelen.56 Deze stelling van een
mogelijke cyclus, samen met het feit dat Schalckens schilderij tot de persoonlijke bezittingen van
Anna Maria Luisa behoorden, versterkt het vermoeden dat ook La Pietà in 1716 mee terug is gegaan
naar Florence.

3.2 Persoonlijke bezittingen
De geringe hoeveelheid schilderijen van Anna Maria Luisa en de persoonlijke thematiek wijzen erop
dat deze schilderijen geen kunstverzameling vormden, maar persoonlijk bezittingen waren.
Daarnaast valt het geringe aantal kunstenaars op. Maar liefst zes van de tien schilderijen zijn
gemaakt door de Düsseldorfse hofschilder Jan Frans van Douven, die niet bekendstond als een

53
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uitgesproken bijzondere kunstenaar. Adriaen van der Werff en Frans van Mieris waren wel bekende
en gewaardeerde schilders in die tijd, maar zijn beiden slechts een keer vertegenwoordigd. De
schilderijen die Anna Maria Luisa mee teruggenomen heeft, had ze dus om persoonlijke en niet om
artistieke redenen. De voorstellingen waren in eerste instantie voor haar van belang en niet de
reputatie van de kunstenaars. Naast deze schilderijen, behoorden de porseleinverzameling, het
zilver, de meubels en de juwelen tot het privébezit van Anna Maria Luisa. In feite heeft Anna Maria
Luisa dus gewoon haar huisraad mee teruggenomen. Alle objecten die zij in haar privévertrekken
had, behoorden tot haar persoonlijke eigendommen en nam ze mee terug. Het geringe aantal en de
samenstelling van de groep Nederlandse schilderijen op basis van persoonlijke thema’s, bevestigen
dat Anna Maria Luisa’s schilderijen geen echte verzameling vormden, maar dat ze deel uitmaakten
van de inrichting van haar privévertrekken.
De bevindingen in dit onderzoek wijzen erop dat het vermogen van Johann Wilhelm en Anna
Maria Luisa niet gemeenschappelijk, maar gescheiden was. Anna Maria Luisa heeft - en kon uitsluitend haar persoonlijke eigendommen mee teruggenomen. De objecten die van Johann
Wilhelm waren, zoals de schilderijen uit de Gemäldegalerie, zijn na zijn dood in Düsseldorf gebleven.
Met het keurvorstelijk paar was er voor het eerst in de Medici-familie sprake van het feit dat er geen
kinderen waren op het moment dat de man overleed. De collectie van Johann Wilhelm kon dus niet
overgaan op de Medici-familie en blijkbaar had Anna Maria Luisa als kinderloze vrouw hier geen
recht op. Dit is een belangrijk verschil met Anna Maria Luisa’s oma Vittoria della Rovere. Vittoria had
de kunstverzamelingen van de Della Rovere-familie geërfd als kind, omdat er geen mannelijke
erfgenamen meer waren. Toen zij trouwde met Ferdinando II de’ Medici (1610-1670) kwam deze
kunst, waaronder het beroemde schilderij de Venus van Urbino van Titiaan (1485-1576) uit 1538, als
bruidsschat mee naar Florence en werd het na haar dood onderdeel van de kunstcollecties van de
Medici’s.57 Doordat Vittoria echter wel kinderen had toen haar man overleed, ging de collectie over
op hen en bleef het in de verzamelingen van de Medici’s.
Tevens kan het zijn dat een aantal objecten onderdeel is geweest van de bruidsschat. De
familie van de bruid gaf een bruidsschat mee aan de bruidegom, als tegemoetkoming voor het
onderhouden van de bruid. Vaak bestond die gift uit geld en goederen, zoals kledij, meubels en
kunst. In het huwelijksverdrag van Anna Maria Luisa en Johann Wilhelm was juridisch vastgelegd dat
wanneer de keurvorst kwam te overlijden voor zijn vrouw en zonder nakomelingen, de bruidsschat
(voornamelijk geld) moest worden teruggegeven of - voor een deel - moest worden terugbetaald aan
de familie van de bruid.58 In de catalogus van Heppe wordt alleen de som geld, die Cosimo III aan
57
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Johann Wilhelm betaalde bij het ingaan van het huwelijk, concreet genoemd als onderdeel van de
bruidsschat. We kunnen echter niet achterhalen waar de bruidsschat precies uit bestond. Wel kreeg
ze in de loop van haar huwelijk regelmatig geschenken van haar vader. Zo bezat ze een bidstoel van
Foggini (1652-1725) die Cosimo III in 1706 aan zijn dochter gegeven had en een wijwatervat uit 1704
van dezelfde kunstenaar.59 Deze giften waren - ondanks hun artistieke waarde - bestemd voor
gebruik en behoorden dus tot Anna Maria Luisa’s huisraad. Ze nam deze meubels dan ook mee terug
naar Florence toen ze Düsseldorf verliet. De schilderijen kunnen vanuit dezelfde optiek beschouwd
worden, aangezien zij deel uitmaakten van de inrichting van Anna Maria Luisa’s privévertrekken.
Tevens gebruikte ze een aantal schilderijen voor haar privédevotie. Anna Maria Luisa nam toen ze
naar Düsseldorf vertrok ook nog geschenken mee vanuit Florence. Het kan zijn dat deze geschenken
tot de bruidsschat behoorden en dat er schilderijen bij zaten. In dat geval werden die, volgens de
juridische voorwaarden in het huwelijksverdrag, bij de dood van de keurvorst weer eigendom van de
Medici-familie. Het is echter onduidelijk of een van de besproken Nederlandse schilderijen in de
bruidsschat heeft gezeten. Daarnaast kreeg Anna Maria Luisa juwelen cadeau van haar man als
huwelijksgeschenk. Hierbij werd een schriftelijke verklaring opgesteld dat deze, evenals verdere
geschenken, eigendom waren van de keurvorstin.60 Alle giften die ze kreeg behoorden dus tot haar
persoonlijke bezittingen en kwamen met haar mee terug naar Florence.
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4. Kunstverzamelaars in de Medici-familie
4.1 Het privébezit van Anna Maria Luisa de’ Medici
Waar de Gemäldegalerie voornamelijk Johann Wilhelms project was, verzamelde Anna Maria Luisa
kunstobjecten voor haar eigen privébezit. Ze bezat juwelen, zilver, rariteiten en meubels, maar haar
porselein kan als enige echt een collectie genoemd worden. Regelmatig kreeg ze objecten cadeau
van haar man of vanuit Florence.61 Anna Maria Luisa’s passie voor porselein is ontstaan door twee
dingen: de verzamelgeschiedenis van de Medici-familie en het huwelijk met Johann Wilhelm in
Düsseldorf. In de Medici-familie werden al langer objecten uit het Oosten verzameld en dan met
name porselein. Onder Cosimo III kende de verzameling met Chinees en Japans keramiek een
hoogtepunt. Anna Maria Luisa kreeg steeds meer interesse in porselein en in Düsseldorf waren er
meer mogelijkheden om aan haar interesses te voldoen. De Duitse stad lag vlakbij de Nederlanden,
waar voor een groot deel de Europese verkoop van Chinees en Japans porselein plaatsvond. Dit
kwam omdat de Verenigde Oost-Indische Compagnie in die tijd haast de gehele handel van en naar
het Oosten controleerde. Anna Maria Luisa deed dan ook daar en in Amsterdam, waar de basis lag
van de VOC, veel van haar aankopen.62
Al aan het einde van de zeventiende eeuw had Anna Maria Luisa het plan om haar eigen
collectie van Oosters porselein in een speciaal kabinet uit te stallen in het jachtkasteel van het
keurvorstelijk paar in Bensberg. Ondanks het feit dat er hier weinig informatie over is, kan uit
verscheidene brieven van de keurvorstin aan haar oom Francesco Maria de’ Medici (1660-1711)
opgemaakt worden, dat het porselein in glazen kasten lag om het te beschermen en dat het
waarschijnlijk ook in nissen in de kamer was uitgestald.63 Hoewel er geen documenten gevonden zijn
die aangeven welke goederen Anna Maria Luisa mee terugnam naar Florence, leidt het geen twijfel
dat het porselein hiertoe behoorde. Aan de hand van een bewaard gebleven rekening is er
vastgesteld dat in het begin van 1720 de werkzaamheden aanvingen voor een porseleinkamer in haar
appartement in het Palazzo Pitti. 64
Naast het porselein, bezat Anna Maria Luisa ook andere objecten. Zo heeft ze tijdens de reis
met haar man en schoonmoeder in de Nederlanden in 1696, verscheidene aankopen gedaan op het
gebied van goudsmeedkunst.65 Deze sieraden moet echter - evenals de schilderijen, de meubels en
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het zilver - tot haar huisraad gerekend worden, omdat ze bedoeld waren voor dagelijks gebruik. Het
komt er op neer dat Anna Maria Luisa alleen porselein verzamelde. De vraag blijft echter in hoeverre
Anna Maria Luisa invloed had op haar verzameling. Ondanks het feit dat ze - door haar jaarlijkse
‘inkomen’; een financiële gift van Johann Wilhelm - zelf objecten kocht, was ze verder afhankelijk van
geschenken van haar man en haar vader. De gekregen meubels van Cosimo III en de schilderijen en
juwelen van Johann Wilhelm zijn hier een goed voorbeeld van. In de Duitse catalogus (Heppe 1988)
wordt wel vermeld dat de keurvorstin zelf wenste dat haar porseleinverzameling een van de mooiste
van Duitsland zou zijn.66
Wanneer we nu kijken naar de verzamelactiviteiten van Anna Maria Luisa de’ Medici, dan
blijkt dat die beperkt bleven tot het verzamelen van porselein. Haar overige bezittingen behoorden
zoals gezegd tot haar huisraad en waren objecten voor dagelijks gebruik. Opvallend is dat Anna Maria
Luisa in de literatuur wordt neergezet als een gecultiveerde vrouw met interesse in kunst,
voornamelijk omdat zij het Patto di famiglia heeft opgesteld. Dit blijk echter niet uit haar bescheiden
bezit, want zoveel kunst bezat ze niet. Bovendien had ze geen andere keus dan het erfgoed van haar
familie veilig te stellen. Zij was de enige persoon die in de positie was om dat te doen. Haar vertrek
naar Florence was het gevolg van de juridische situatie die ontstond na het overlijden van haar man.
Ze moest weg uit Düsseldorf, omdat er daar niets meer was waar ze als kinderloze weduwe recht op
had. Anna Maria Luisa’s sociologische positie bepaalde dus dat zij terugkeerde naar Florence met
haar persoonlijke eigendommen.

4.2 De kunstverzamelingen van Cosimo III en Ferdinando de’ Medici
De Medici-familie, die in de vijftiende eeuw politieke macht had verworven in Florence, heeft een
toonaangevende rol gespeeld in het culturele leven in Florence en ook Rome. Door de eeuwen heen
zijn er verscheidene groothertogen en andere leden van de familie geweest die kunstenaars
belangrijke opdrachten gaven en kunstcollecties opbouwden. Zo verstrekte Cosimo de Oude (13891464) opdrachten aan de kunstenaars Donatello (1386-1466) en Fra Angelico (1395-1455) en
bestelde de paus Leo X (1475-1521) werk bij grote kunstenaars als Rafaël (1483-1520) en
Michelangelo (1475-1564). De eerste groothertog in de familie, Cosimo I (1519-1574), begon met de
bouw van de Uffizi in 1560, wat dienstdeed als centrum voor bestuur en rechtspraak. Zijn zoon
Francesco I (1541-1587) gaf Buontalenti (1531-1608) de opdracht om in dit regeringscentrum een
zaal te ontwerpen, de Tribuna, waar hij in 1581 een deel van de kunstverzameling in onderbracht en
het vervolgens openstelde voor publiek. Francesco I is in dit opzicht de eigenlijke stichter van het
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eerste openbare museum in Florence.67 De verzamelactiviteiten van de familie waren integraal aan
hun ambities om van Florence een belangrijk cultureel centrum te maken en tevens waren die
gebonden aan hun ideologische interesses.68 De laatste generatie van de familie zette deze traditie
voort. Naast het verzamelen, werden de zogeheten Gallerie dei Lavori, de groothertogelijke
werkplaatsen, onderhouden.69 Deze werkplaatsen werden gezien als een belangrijke economische
factor en hadden een goede reputatie, want vrijwel alle grote verzamelaars in de zeventiende eeuw
gaven opdrachten aan de beeldhouwers van het Medici-hof.70 Zowel Anna Maria Luisa’s vader
Cosimo III, als broer Ferdinando waren verzamelaars die de Medici-collectie flink hebben uitgebreid.
Deze personen zullen dan ook in deze paragraaf aan bod komen, want zij stonden dicht om Anna
Maria Luisa heen en hebben haar dus - naast haar man - kunnen beïnvloeden.
De talrijke verzamelactiviteiten van Cosimo III en zijn zoon Ferdinando hielden de realiteit
van de afnemende kracht van Toscane op afstand.71 Tijdens de laatste regeerjaren van Cosimo III
werd de macht van de Medici’s minder, maar doordat hij opdrachten bleef geven, behield Florence
haar culturele levendigheid.72 De reizen die Cosimo III als jonge prins gemaakt heeft, zijn
waarschijnlijk het meest van invloed geweest op zijn houding tegenover de kunsten. Cosimo III wilde
kennis vergaren voor zijn stad op het gebied van landbouw, hydraulica, wetenschap en techniek. 73 Hij
bleek echter meer geïnteresseerd in de Nederlandse kunstenaars. In de reisjournalen komt naar
voren dat hij tal van kunstenaars heeft bezocht in onder andere Amsterdam, Haarlem, Leiden, Den
Haag en Delft en dat hij daar ook aankopen deed. 74 Cosimo III had bijvoorbeeld een aantal kleine,
kostbare schilderijen gekocht van Frans van Mieris, waaronder drie zelfportretten als aanvulling op
de collectie zelfportretten die zijn oom kardinaal Leopoldo (1617-1675) had opgericht.75 Aan deze
twee reizen door de Nederlanden in winter 1667/1668 en zomer 1669 heeft Cosimo III zijn voorliefde
voor de Nederlandse fijnschilderkunst overgehouden.76 Vanaf 1691 werd zijn contact met Nederland
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vernieuwd en geïntensifieerd vanwege het huwelijk van Anna Maria Luisa met Johann Wilhelm, die
eveneens geïnteresseerd was in de Nederlandse schilderkunst.77 Door deze gezamenlijke interesse
kwamen er meer Nederlandse schilderijen in de groothertogelijke collecties terecht. 78 Hiermee
volgde Cosimo III de weg die zijn grootouders hadden ingeslagen op het gebied van verzamelen.
Vooral in de tijd van zijn grootvader Cosimo II werden de Florentijnse collecties uitgebreid met
werken van grote kwaliteit afkomstig uit de Nederlanden en uit Duitsland. 79
Cosimo III en zijn moeder Vittoria waren conservatief ingesteld en de Florentijnen hoopten
dat zijn zoon Ferdinando het tij kon keren. Hij hield veel van kunst en muziek en was de aangewezen
persoon om cultureel Florence nieuw leven in te blazen, maar hij stierf al in 1713, nog voor zijn
vader.80 Toch was hij een van de grootste verzamelaars uit zijn tijd. Ferdinando had de liefde voor
muziek van zijn moeder geërfd en liet ieder jaar in het theater bij Villa Pratolino - een van de villa’s in
bezit van de Medici’s - een opera uitvoeren. Tevens had hij eigen hofmuzikanten in dienst. Naast de
muziek had ook de literatuur een belangrijke rol in Ferdinando’s patronage. 81
De schilderkunst had natuurlijk ook zijn interesse. In 1699 begon Ferdinando een
schilderijenkabinet op te bouwen in Villa Poggio a Caiano, waarin van iedere beroemde kunstenaar
uit die tijd een werk van klein formaat vertegenwoordigd moest zijn. Deze ruimte werd ‘Gabinetto
d’Opere in piccolo di tutti i più celebri Pittori’ genoemd. 82 Bij dit project komt Ferdinando bij uitstek
als een echte kunstverzamelaar naar voren. Zijn wens was om een zo breed mogelijk scala aan
schilderstijlen te leren kennen, zodat hij ze kon documenteren en vergelijken. In zijn kabinet
bevonden zich maar liefst 174 schilderijen.83 Daartussen bevonden zich verscheidene Nederlandse en
Vlaamse kunstwerken, die Johann Wilhelm in 1705 en in 1708 aan Ferdinando geschonken had.84 De
keurvorst was een van de grootste raadgevers en leveranciers van schilderijen van Ferdinando. Ze
waren allebei grote kunstliefhebbers en -verzamelaars, vooral op het gebied van de fijnschilderkunst.
Naast deze verzameling met kleine schilderijen, zette Ferdinando zich tevens in voor andere
kunstprojecten. Hij breidde de collectie zelfportretten van kardinaal Leopoldo uit en kocht
topstukken, zoals verscheidene Madonna’s van Rafaël en Andrea del Sarto (1486-1531) en de
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‘Madonna met de lange nek’ uit 1534-1540 van Parmigianino (1503-1540). Ook organiseerde hij in
1705 een publieke tentoonstelling in Florence.85
Wanneer we de verzamelingen van Johann Wilhelm, Cosimo III en Ferdinando vergelijken
met die van Anna Maria Luisa, dan zijn er grote verschillen aan te wijzen. De kunstkabinetten van de
Medici-vrouw hebben een geringe omvang vergeleken met de immense kunstcollecties van de drie
mannen. Ook verzamelden Johann Wilhelm, Cosimo III en Ferdinando met name schilderijen en
hadden ze alle drie een voorliefde voor de Nederlandse fijnschilderkunst. Anna Maria Luisa’s
interesse lag bij het porselein. De vraag is in hoeverre de keurvorstin is geremd in haar
verzamelactiviteiten door haar sociologische positie als vrouw; de mannen hadden een belangrijke
positie en de kunstcollecties waren daar ook een onderdeel van. Vooral Cosimo III werd als
groothertog geacht de kunstverzamelingen van zijn familie uit te breiden. Had Anna Maria Luisa
meer verzameld als zij in die positie was geweest, of had ze echt alleen maar interesse in deze
objecten? Feit is dat ze maar tien Nederlandse schilderijen bezat en dat ze, ondanks de financiële
middelen die ze tot haar beschikking had, geen andere schilderijen heeft gekocht. Ook de
geschonken schilderijen zijn blijkbaar geen stimulans geweest voor Anna Maria Luisa om zelf op zoek
te gaan naar meer Nederlandse schilderijen. Het lijkt er dus op dat Anna Maria Luisa artistiek gezien
geen verdere belangstelling had voor de Nederlandse schilderijen. Dezelfde vraag geldt voor het
opstellen van het Patto di famiglia: deed Anna Maria Luisa dit uitsluitend uit plichtsbesef en omdat
zij zich bewust was van de belangrijke rol die zij moest vervullen, of deed ze dit omdat ze écht
geïnteresseerd was in de kunstcollecties van haar familie? De interesse was er wel, aangezien het om
de immense en belangrijke collectie van haar familie ging. Toch lijkt het erop dat Anna Maria Luisa
pas in actie kwam op de momenten wanneer het echt moest en dat ze dat in de eerste plaats voor
haar familie deed en niet zozeer voor de kunst zelf. Natuurlijk was ze zich bewust van de grote
waarde van de kunstcollecties van haar familie en moet er niet gedacht worden dat ze er helemaal
niet in geïnteresseerd was. Uit haar eigen verzamelactiviteiten blijkt echter dat als ze zelf haar gang
mocht gaan, ze niets deed met die beeldende kunst. Ze concentreerde zich uitsluitend op haar
porseleinverzameling en had geen dergelijke interesse op eenzelfde manier in andere kunstvormen.
We kunnen dus niet spreken van Anna Maria Luisa als verzamelaarster op de manier zoals Johann
Wilhelm, Cosimo III en Ferdinando zich profileerden.
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5. Conclusie

In deze masterthesis werd er onderzocht welke Nederlandse schilderijen Anna Maria Luisa de’ Medici
mee terugnam naar Florence in 1716 en waarom. Daarnaast richtte het onderzoek zich op de
persoonlijke bezittingen van Anna Maria Luisa en de kunstverzamelingen van drie belangrijke figuren
uit haar omgeving: Johann Wilhelm, Cosimo III en Ferdinando. De hoofdvraag luidde:

Welke Nederlandse schilderijen nam Anna Maria Luisa de’ Medici mee uit Düsseldorf bij haar
terugkeer naar Florence in 1716 en in hoeverre geeft dit inzicht in Anna Maria Luisa’s bijdrage aan de
Medici-collectie?

Anna Maria Luisa de’ Medici leefde in de nadagen van het regeertijdperk van haar familie. In de
literatuur komt zij vooral naar voren als degene die de kunstcollecties van haar familie voor Florence
heeft weten te behouden. Deze thesis was erop gericht om een onderbelicht onderdeel - de
terugkeer van Anna Maria Luisa naar Florence en de meegenomen Nederlandse schilderijen - verder
uit te zoeken.
Door haar huwelijk met de Duitse keurvorst Johann Wilhelm von der Pfalz leefde Anna Maria
Luisa het grootste gedeelte van haar leven aan het hof in Düsseldorf. De door dit huwelijk verkregen
connecties met deze stad zorgde voor een interessante uitwisseling van kunstwerken met het
Florentijnse hof. Johann Wilhelm was een grote verzamelaar en had een eigen Gemäldegalerie
opgericht, waar veel Nederlandse en Vlaamse schilderijen tentoongesteld werden. Hij had eveneens
meerdere Nederlandse hofschilders in dienst.
Uit dit onderzoek is gebleken dat er negen - en zeer waarschijnlijk tien - Nederlandse
schilderijen door Anna Maria Luisa mee teruggenomen zijn naar Florence in 1716. De kunstwerken
zijn gemaakt door Jan Frans van Douven, Adriaen van der Werff, Frans van Mieris en Godfried
Schalcken en er zit een kopie naar Rembrandt bij. De hofschilder Van Douven is opvallend vaak
vertegenwoordigd in deze groep met zes schilderijen. De resultaten laten ook zien dat Anna Maria
Luisa alleen haar persoonlijke eigendommen mee terug heeft genomen, aangezien deze schilderijen
of geschenken waren of tot haar eigen bezittingen behoorden. De kinderloze weduwe had geen
recht op de schilderijen uit de galerie van haar man, want die zijn in Duitsland gebleven.
De Nederlandse schilderijen van Anna Maria Luisa vormden geen verzameling, maar
behoorden tot haar persoonlijke bezittingen op eenzelfde manier als haar huisraad. De schilderijen
bevatten persoonlijke thema’s en dat is de enige reden dat ze in haar bezit waren. Artistiek gezien
had Anna Maria Luisa geen interesse in de beeldende kunst, maar was ze meer geïnteresseerd in het
24

verzamelen van porselein. Deze voorliefde is terug te voeren op de verzamelgeschiedenis van haar
familie. Hoewel Anna Maria Luisa zelf een kleine porseleinverzameling had opgebouwd, kan dit niet
gelijkgeschaard worden met de collecties van haar vader, broer en man. Anna Maria Luisa
verzamelde porselein, terwijl de genoemde mannen zich met name bezighielden met de
(Nederlandse) schilderkunst. Haar kunstkabinetten met porselein staan in schril contrast met de
grote verzamelingen die Johann Wilhelm, Cosimo III en Ferdinando hadden opgebouwd.
Tevens is het de vraag in hoeverre Anna Maria Luisa gezien kan worden als verzamelaarster,
aangezien ze vooral afhankelijk was van geschenken. Op het gebied van de beeldende kunst heeft ze
zelf geen verdere activiteiten ondernomen. Al met al zijn haar verzamelactiviteiten redelijk beperkt
als we het vergelijken met de mannen die om haar heen stonden. De vraag is of dit ligt aan haar
begrensde interesses, of aan haar sociologische positie als vrouw en de mogelijke beperkingen die
daarbij hoorden. Afgaande op de bevindingen in dit onderzoek lijkt het erop dat ze de Nederlandse
schilderijen bezat vanwege de persoonlijke thema’s en niet vanwege artistieke interesses. Bovendien
had ze de financiële mogelijkheden om zelf schilderijen te kopen, maar deed ze dat niet. Als persoon
was Anna Maria Luisa dus niet echt geïnteresseerd in de beeldende kunst, maar ondanks dat blijft ze
interessant als kunstbezitster. Door haar persoonlijke bezittingen hebben we nu een beter beeld
gekregen van Anna Maria Luisa als persoon. De persoonlijke thema’s van de Nederlandse schilderijen
geven een intiem beeld van wat haar bezighield: haar religie en haar huwelijk. Anna Maria Luisa’s
bijdrage aan de collectie van haar familie is artistiek gezien beperkt geweest, maar tegelijkertijd door
het opstellen van het Patto di famiglia groot geworden.
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