Van Dyck’s Portret van Marguerite van Lotharingen in Museum-Landgoed
Archangelskoye, Moskou
Wie was Marguerite van Lotharingen?
Marguerite (1615-1672) was de dochter
van de hertog van Lotharingen. Zij was in
1632 in het geheim getrouwd met de
hertog van Orléans, tevens de jongere
broer van Lodewijk XIII. Door een
politiek conflict met zijn broer vertrok de
hertog van Orléans echter als banneling
naar Brussel. Marguerite van Lotharingen
kwam in 1633 aan in Brussel waar hun
huwelijk openbaar gemaakt werd. In 1634
werd het huwelijk ontbonden door het
Parijse parlement.
In 1643 later trouwt het paar opnieuw, nu
wel met goedkeuring van koning en
parlement.

“Portret van Marguerite van Lotharingen ” (rond 1634)
Anthony van Dyck of atelier (1599-1641)
Olieverf op doek, 205 x 120 cm
Museum-Landgoed Archangelskoye, Moskou,
invent. nr.Ж 75
Copyright Museum Archangelskoye, Rusland

Van Dyck schilderde in Brussel meerdere
portretten van Marguerite, telkens gehuld
in rijkelijke, modieuze kledij. In het
portret uit Archangelskoye draagt
Marguerite van Lotharingen een hoog
getailleerde witte satijnen jurk,
geborduurd met een patroon van een
zilveren vlecht, grote mouwen,
gedecoreerd met kanten manchetten,
zijden linten en strikken, een opstaande
witte kanten kraag en een zwarte zijden
mantel. Met haar linkerhand rust ze
lichtjes op de tafel naast haar. Achter het
gordijn is een landschap te zien.
Marguerite staat op een oosters tapijt.
Een vrijwel identieke versie van dit
portret bevindt zich in Upton House,
Warwickshire, UK. In dit schilderij is een
onduidelijke signatuur rechtsonder te
zien:
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Marguerite verbleef van 1633 tot 1643 aan het Brusselse
hof. Het was voor haar en haar familie belangrijk de zaak
van het Hertogdom van Lotharingen (in 1633 ingelijfd door
Frankrijk) te bepleiten. Portretten- dienend als geschenk aan
invloedrijke heersers – waren een goede manier om jouw
zaak permanent onder de aandacht te houden.
Prijzen voor portretten van Van Dyck: Een hoofd-schouder
portret kostte 20 pond, een als half figuur uitgevoerd portret
circa 30 pond, een portret ten voeten uit 50 tot 60 pond.

‘Marguerite van Lotharingen, Madame, hertogin van Orléans
(1615-1672), circa 1634
Anthony van Dyck of atelier (1599-1641)
Olieverf op doek, 135.6 x 99.7 cm, (originele grootte 200,5 x 113 cm.,
schilderij bijgesneden, Privécollectie
‘Portret Marguerite van Lotharingen (1615-1672), echtgenote van
Gaston d ‘Orléans’, Circa 1634
Anthony van Dyck (1599-1641)“
Olieverf op doek, 213,4 x 127 cm, vergroot circa. 8 en 7 cm aan de
zijkanten en circa 4 cm boven en beneden
Privécollectie Duke of Bedford, Woburn Abbey, UK

Versie met waaier
Er zijn twee portretten van Marguerite van
Lotharingen bekend waarin ze in haar linkerhand een
waaier, een luxe accessoire, vasthoudt. In beide
versies is de tafel en het landschap verdwenen, de
achtergrond wordt alleen nog maar gevormd door een
rood gordijn van dure stof. De jurk en de jas zijn
dezelfde als in het schilderij in Archangelskoye.
Het portret in het midden bevindt zich in een
privécollectie en is bijgesneden.
Eenzelfde versie van Marguerite met waaier is in het
bezit van de hertog van Bedford. Dit schilderij toont
Marguerite ten voeten uit, staand op een oosters tapijt.
Afbeelding links

Het schilderij en de Joesoepov collectie

“Zelfportret Anthony van Dyck”, circa 1640
Sir Anthony van Dyck (1599-1641)
Olieverf op doek,55,8 x 46,0 cm, ovaal
National Portrait Gallery, London
Invent Nr. NPG 6987

Anthony van Dyck, (1599-1641) was een
Zuid-Nederlands barokschilder uit de
Antwerpse School. Hij was leerling van
Hendrik van Balen en Peter Paul Rubens.
Van Dyck verbleef en werkte in Engeland en
Italië. Hij was een groot bewonderaar van
het werk van de Italiaanse schilder Titiaan.
In Engeland werkte hij onder andere in
opdracht van koning Karel I van Engeland
voor wie hij vele portretten maakte van de
koningsfamilie en andere belangrijke leden
van het hof.
Van 1634 tot 1635 verbleef Van Dyck bijna
een jaar in de Zuidelijke Nederlanden, in
Antwerpen en Brussel alwaar hij portretten
schilderde van Marguerite van Lotharingen.
Van Dyck had groot succes met zijn
portretten. Deze waardering had ook een
keerzijde: de vraag naar portretten van zijn
hand was zo groot dat de meester zelf
meestal alleen het gelaat schilderde. De rest
liet hij over aan zijn leerlingen.

‘Van Dyck, Portret van een jonge dame in het
zwart in volle lengte’
Zo wordt het portret in 1924 beschreven in een
inventarisatie van de schilderijen van de familie
Joesoepov in hun paleis aan de Mojka in St.
Petersburg. De Joesoepov collectie was -net als
alle andere kunstcollecties van rijke families –
door het Sovjetregime in 1918 genationaliseerd.
In 1924 wordt het schilderij overhandigd aan het
Poesjkin museum in Moskou en vier jaar later in
1928 aan het museum in Archangelskoye gegeven
waar het zich nu nog steeds bevindt.

‘Atelier Van Dyck, Vrouwenportret met een neger’
In dezelfde inventarisatie uit 1924 wordt een
ander schilderij van Van Dyck beschreven:
“Atelier Van Dyck, Vrouwenportret met een
neger” (letterlijke vertaling uit het Russisch!).
Daarbij zou het kunnen gaan om een portret van
de zuster van Marguerite, Henrietta van
Lotharingen (1611-1660), die ook rond 1634 in
Brussel leefde. De beide schilderijen hebben
volgens de inventarisatie uit het Mojka-paleis
dezelfde maten (202 x 121 cm). Dit schilderij is
in 1924 overgedragen aan het Museum
Staatsfonds en sindsdien spoorloos.
Het schilderij zou misschien een variant kunnen
zijn van een portret van Henrietta dat zich in
Kenwood House bevindt, afbeelding rechts.
Waarom het schilderij van Henrietta in de
inventarisatie van het Joesoepov paleis aan de
Mojka wordt beschreven als ‘Atelier van Van
Dyck’ en het portret van Marguerite als een ‘Van
Dyck’, is niet duidelijk. Zoals al eerder gezegd:
Van Dyck had een atelier met een grote productie
en liet veel werk over aan zijn assistenten. Een
klant kon een portret bij Van Dyck bestellen,
gemaakt door de meester zelf, daarnaast werd de
klant de mogelijkheid geboden replica's te kopen
die gemaakt werden door het atelier van Van
Dyck.
Het portret van Marguerite van Lotharingen
kwam in 1852 via een veilingaankoop terecht in
de verzameling van Zinaida Joesoepova
(1810-1893).
In de Barnes catalogus uit 2004 wordt het
schilderij beschouwd als één van de varianten
van het portret van Marguerite, gemaakt door
Van Dyck of zijn atelier.

Petra Kuggeleijn, kunsthistorica

‘Prinses Henrietta van Lotharingen, in gezelschap van een
page’, Anthony van Dyck (1599-1641), circa 1634
Olieverf op doek, 213,4 x 127 cm
Beschreven linksonder op een cartellino: ‘Henrietta
Lotharinga/Princeps de Phalsburg’, 1634, Gesigneerd
rechtsonder: Ant. Van Dyck Eques Fecit, Iveagh Bequest,
Kenwood House, London, inv. nr 88028826
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