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De bacchante van Boom en Bosch

E. Munnig Schmidt

In het jaarboekje van 1999 schreef Pieter Fischer1 over zijn vondst van zes tuin-
beelden, ooit een serie van acht, die afkomstig waren uit de tuin van Boom en 
Bosch in Breukelen en gemaakt zijn door Ignatius van Logteren rond 1711. 
Zij hebben daar tot 1847 voor dat huis aan de Vechtzijde gestaan, werden toen 
geveild, zijn door de koper meegenomen naar zijn huis in de Betuwe en zijn 
daarna terechtgekomen in de parken rond de oude binnenstad van Arnhem. 
Gedurende de Slag om Arnhem in 1944 zijn twee beelden, Jupiter en een faun, 
geheel vernield, Jupiters gade Juno, Venus en Neptunus, Pluto en Proserpina, 
en de partner van de faun, een bacchante, waren nog te herstellen. Daar men 
niet precies wist hoe de beelden er voor hun beschadiging uit hadden gezien 
zijn er door de restaurateur noodgedwongen aannames gedaan waardoor er 

later met de stand van armen en met de attribu-
ten fouten bleken te zijn gemaakt. Zo bleek o.a. 
van Pluto, te herkennen aan een tweetandige vork, 
een Hercules met een knots gemaakt te zijn. In-
middels zijn er door nijver speurwerk goede foto’s, 
enige van voor de oorlog, beschikbaar gekomen. 

Helaas is het zo dat beelden een zekere aantrek-
kingskracht hebben op mensen, die op een onge-
lukkig moment vandalistische neigingen krijgen. 
Zo zijn de Juno en de bacchante na hun her-
plaatsing weer beschadigd zodat die andermaal 
naar het restauratieatelier moesten verhuizen. 
De bacchante werd rond de jaren tachtig naar 
beeldrestaurateur Mooy in Amersfoort gebracht 
in opdracht van de gemeente Arnhem. (Hij was 
het die onlangs de hekpilaren van het rococo toe-
gangshek van VreedenHoff in Nieuwersluis nieuw 
gehakt heeft uit Ierse hardsteen.) Bij de gemeente 

Afb. 1. De bacchante vóór de oor-
log bij de muziektent in het park 
te Arnhem.(Foto K. Kant)
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Afb. 2. De bacchante na de recente restauratie met juiste interpretatie van de stand van de armen. 
(Foto K. Kant)
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Afb. 3. De bacchante na hernieuwde restauratie in 2012 in zijaanzicht. (Foto K. Kant)
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Arnhem raakte het beeld in de vergetelheid en ondanks aandringen van de 
heer Mooy kwam er geen opdracht om tot uitvoering van de restauratie over 
te kunnen gaan.
Eind 2011 begon de nog niet zo lang geleden gepensioneerde commissaris van 
politie, de heer K. Kant in Arnhem, een zoektocht naar de ‘verdwenen’ bac-
chante. Bij de gemeente wist niemand meer van het beeld. Via internet kwam 
hij bij ondergetekende terecht, die hem kon vertellen dat het beeld bij de firma 
Mooy moest staan. Ook kon hij hem helpen aan door Pieter Fischer in de 60-
er jaren genomen foto’s van de bacchante toen staande in park Sypendaal. Zij 
staat daar alsof zij een vaas in handen gehad had, die inmiddels verdwenen was. 
Zoals later bleek een verkeerde interpretatie.
De heer Kant bleef verder zoeken en vond de hierbij afgedrukte vooroorlogse 
foto (afb. 1), van het beeld, waarop goed te zien is hoe de stand van armen en 
handen oorspronkelijk geweest is. Een grote hulp voor de beeldhouwer (afb. 
2 en 3).
Door de goede contacten van de heer Kant lukte het om bij de gemeente Arn-
hem fondsen te vinden om het beeld te laten herstellen. Op 21 november l.l. 
is de bacchante daadwerkelijk geplaatst op het Velperplein te Arnhem. Ook de 
Juno die al enige jaren bij een restaurateur staat zal een plaats krijgen in een 
van de parken rond de oude stad.
En zo zullen de zes nog bestaande mansgrote beelden, van de acht die in 1711 
door Ignatius van Logteren uit Amsterdam voor Boom en Bosch uit Benthei-
mer zandsteen gehakt werden, in Arnhem opnieuw staan te pronken op hun 
originele sokkels.

Noot
1  P. Fischer, 1999, ‘Inveni! De beelden van Boom en Bosch staan in Arnhem’, in: Jaarboekje O.G. 

Niftarlake, p. 39-50.
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