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Een mooie aanwinst voor VreedenHoff te 
Nieuwersluis

E. Munnig Schmidt

Dat de jacht op het bijzondere van tijd tot tijd daadwerkelijk resultaat ople-
vert bewijst Niftarlake-bestuurslid Anthony Lisman herhaaldelijk. Denk aan 
de zilveren beker uit 1876 waarop het buiten Gansenhoef te Maarssen staat 
gegraveerd, het prachtige marmeren puttigroepje van Michael Shee uit 1734 
en de gouden penning uit 1799 voor de 100ste verjaardag van Cornelia Bierens, 
die op het buurbuiten Middenhoek woonde en het portret van de Loenense 
kunstschilder Gerrit Zegelaar uit 1734 als voorbeelden van zijn vasthoudend-
heid, kennis en oog voor schoonheid. 
Dat goede waarnemen van wat er toe doet werd onlangs bekroond met de ver-
werving van vier marmeren putti, die attributen met zich dragen kenmerkend 
voor de Aristotelische Elementen: Aarde, Lucht, Water en Vuur. 
Zij zijn 44 cm hoog en staan op ronde voetstukken met als basis een rond ge-
slepen stuk kalksteen.
Aarde draagt vruchten en staat met een voet op een meloen, Lucht houdt een 
vogel in de hand, Water houdt een vis in de armen en heeft een voet op de kop 
van een dolfijn en Vuur tenslotte is bezig met een lont en heeft een voet op een 
bom. 

Bijzonder voor dit soort beeldjes is dat op elk van de voetstukken de allegori-
sche betekenis van het betreffende beeldje staat gebeiteld in lopend schrift: 
Aerde, Loeght, Water en Vuer.
De beeldjes zijn nog geheel in tact en vertonen geen tekenen dat zij ooit aan de 
echte elementen blootgesteld zijn geweest.
Gezien de beweeglijkheid van de houdingen zullen zij uit de late jaren ‘30 van 
de 18de eeuw of nog wat later dateren. 

De beeldjes stonden voorjaar 2012 te koop bij een klein veilinghuis een beetje 
achteraf bij de wat mindere spullen en waren dienovereenkomstig laag ge-
taxeerd.
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De vier Elementen van statuarie marmer gemerkt op de ronde voetstukken respectievelijk Aerde, 
Loeght, Vuer en Water en tevens voorzien van het makermonogram van Jan Pieter van Baurscheit (de 
jonge?) ca. 1735/’40. (Coll. VreedenHoff)
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De heer Lisman herkende direct hun kwaliteit, iemand anders kennelijk ook 
en de prijs steeg in de veiling naar een veelvoud. Toch was de betaalde prijs nog 
al laag voor zo een zeldzaam gaaf compleet stel 18de-eeuwse beelden.

Toen schrijver dezes van de aankoop vernam hoorde hij ook dat er monogram-
men op de voetstukken staan. Stante pede sprong hij op de fiets want uit de 
beschrijving vermoedde hij reeds wie de maker moest zijn. Inderdaad het is 
Jan Pieter van Baurscheit. Zowel de vader als zijn zoon hadden dezelfde naam 
en signeerden beiden meestal met hetzelfde monogram: een V met in het mid-
den een P en een B aan de rechter vork van de V. Een enkele maal komt een 
compleet uitgeschreven (gebeitelde) signatuur voor.

De vader is geboren in Wormersdorf in Duitsland op 8 december 1668 en stierf 
10 mei 1738 en de zoon leefde van 25/04 1699 tot 9/9 1768 beiden in Antwer-
pen en zijn daar ook begraven. De maker van de beeldjes kan dus zowel vader 
als zoon zijn, maar de zoon lijkt het meest waarschijnlijk. 
Vader werd in 1694 vrijmeester in het St. Lucasgilde en bracht het eerst tot 
Koninklijk beeldhouwer blijkens de signatuur op vier marmeren beelden in 
de Trompenburgtuin te Rotterdam: sculptor regis IF 1713. De koning in kwestie 
was Philips V van Spanje en de Zuidelijke Nederlanden. De I en F staan voor 
Inventor of Invenit en Fecit: ontworpen en vervaardigd. In Duitsland is een beeld 
gesignaleerd dat Nobil Van Baurscheit statuarius et architectus Caesaris inventor et 
fecit is gesigneerd. De Caesaris is de Duitse keizer die, gezien het woord Nobil 
Van Baurscheit geadeld zou kunnen hebben. Zowel vader als zoon traden als 
architect op zoals onder andere voor het huis Huguetan in Den Haag, waar nu 
de Hoge Raad zetelt. 
In 1741 werd de zoon directeur van en docent aan de Antwerpse Academie die 
hij mede oprichtte. Na de dood van zijn vader werkte hij vrijwel uitsluitend als 
architect.1

Hun atelier moet een grote productie hebben gekend want ook na de bijna 
twee eeuwen lange periode van onachtzaamheid vooral wat tuinbeelden be-
treft zijn er nog een veertigtal van hun beeldwerken in Nederland aanwezig. 
Ook in Engeland zijn die te vinden en natuurlijk in België.
Het feit dat zij beiden een voor beeldhouwers hoge leeftijd bereikten is waar-
schijnlijk te danken aan het gegeven dat zij het hak- en slijpwerk aan hun me-
dewerkers overlieten, die de beelden naar voorbeeld van de door de meester 
vormgegeven bozzetto’s (in terracotta op kleine schaal vervaardigde model-
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len) maakten. Het werken in zandsteen, waaruit de meeste grote beelden wer-
den gehakt, bracht door het daarbij ontstane fijne stof de silicosis-ziekte mee: 
een dodelijke longaandoening.
Deze werkwijze bracht mee dat lang niet alle door het Van Baurscheit atelier 
vervaardigde beelden gesigneerd waren. Zo is goed mogelijk dat het grote niet 
gesigneerde beeld Pluto met de spartelende Proserpina in zijn armen in het 
park van Gunterstein te Breukelen uit hun atelier afkomstig is. Dat zandstenen 
beeld bezette in de 18de eeuw een prominente plaats in de baroktuin van Boom 
en Bosch aan de overkant van de Vecht. In de tuin van het Rijksmuseum staan 
vier grote eveneens zandstenen beelden gemerkt met het monogram van Van 
Baurscheit en die zijn afkomstig van het verdwenen buiten Bosch en Hoven dat 
lag op de grens van Haarlem en Heemstede.2

Het formaat van de vier beeldjes van Lisman en hun staat na bijna driehonderd 
jaar doet vermoeden dat het viertal gemaakt is voor een kunstkamer of in ieder 
geval voor plaatsing binnenshuis en zo zal het ook steeds zijn plaats hebben 
gekregen.
Op de tentoonstelling op het huis Groeneveld te Baarn waar Niftarlake twee ka-
mers ter beschikking werden gesteld ter gelegenheid van zijn 100-jarig bestaan 
helpen de beeldjes de sfeer oproepen van de hoogtijdagen van de met beelden 
bevolkte Vechtparken in de 18de eeuw.3

Noten 
1  P. Fischer 2005, Ignatius en Jan van Logteren beeldhouwers en stuckunstenaars in het Amsterdam van de 

18de eeuw, Alphen aan de Rijn, p. 44-45.
2  Staring, A. 1944/’46 Aanteekeningen op de Hollandsche beeldhouwwerken van J.P. van Baur-

scheit, vader en zoon, Oudheidkundig jaarboek, 13de jrg. Afl. 4, april 1946, p. ix.
3 De tentoonstelling op Groeneveld te Baarn is te bezoeken tot 30 juli 2013.
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