






















Flehite JASPER VAN WITTEL (CA 1652-I736) Van Wittels kinderen Erwerden in Rome nogenkele kinderengeboren. Op 16 juni 1702 een zoon die naarzijn overleden broer Urbano werd ge-noemd en op 25 novemberi704een doch-terdie enkele dagen later overleed. Dat wasook het geval met een zoon die op 6 sep-tember 1706 geboren werd. Tenslotte werdop 20 novemberi7io een dochter Petronillageboren. Urbano bleef ongehuwd en trad in dienstvan de rooms-katholieke kerk. Hij werd laterkanunnik van deSint-Pieterin Rome.Petronilla bleef ook ongehuwd. Zij woonde,evenals Urbano, in bij Luigi en zijn vrouw. families. Hij maakte schilderijen en tekenin-gen van de stad, de kust en de haven vanNapels. Mogelijk heeft hij ook een bezoekaan Capri gebracht.38 In 1701 bracht Jasper zijn familie terugnaar Rome omdat er in Napels een opstandwas uitgebroken. Zelf keerde hij daarnaweer terug om zijn opdracht in het paleis afte maken. In 1702 ging hij weer naar Rome.Later zou Van Wittel verklaren dat dezekorte periode in Napels tot de meest geluk-kige en

vruchtbaarste van zijn levenbehoorden. 38 Zwollo, 170. H3 Jasper van Wittel, Gezicht op de havenvan Napels. Olieverf op doek, 74 x171,8 cm. Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid. Het grote schip links in de havenvoert de vlag van de Republiek (oranje-blanje-bleu).



Flehite M.W. HEIJENCA-KLOMP Broer en zuster voedden samen Luigi'sdochters op toen hun vader en moeder in dejaren 1753-1761 in Napels verbleven. Petro-nilla overleed in 1766, Urbano vier jaar latertoen hij bij zijn broer in Napels woonde. Van Wittel en zijnopdrachtgevers Uiteen bewaard gebleven brief van VanWittel uit 1707 blijkt dat hij overstelpt werdmet werk. Deze brief was gericht aan mar-kies D'Ausson die zich beklaagd had dat hijde bestelde schilderijen nog steeds nietontvangen had. Jasper werkte aan vier gra-vures voor prins Colonnaen dat ging tenkoste van de bestelling van de markies. Hijhad ook nog een bestelling vooreen aantalschilderijen van een hooggeplaatste geeste-lijke en zijn nicht gekregen. Toen VanWittel protesteerde dat hij dan niet aan zijnverplichtingen aan de markies kon voldoen,kreeg hij ten antwoord dat elke edelmanenkele maanden uitstel zou gedogen terwille van een dame! Verder wees Jasper erop dat het schilderen van een vedute veeltijd en geduld vergde zeker als men er metveel liefde en toewijding aan werkte

zoalsbij dat soort schilderijen een vereiste was.39 Uit het bovenstaande blijkt wel dat VanWittel met moeite kon voldoen aan de veleopdrachten die hij kreeg. Merkwaardig isdat in de literatuur en in de archieven nau-welijks sprake is van leerlingen of de hulpvan andere bekwame vedute schilders.Toch zal hij naast zijn atelierwerk ook gere-geld in Rome en daarbuiten rondgetrokkenhebben om te tekenen en inspiratie op tedoen voor nieuw werk. Voor zijn tekeningen gebruikte hij meest-al pen en penseel in de tinten bruin en grijs.De schaduwen werden gewassen in grijs. 6 Luigi Vanvitelli, Portret van zijn vader Jasper van Wittel. Accademia di San Lucca,Rome. Op deze wijze heeft hij een groot oeuvreopgebouwd met studies van gebouwen engezichten op een stad of dorp. Ook tekendehij vanuit de Middellandse Zee steden enhavens aan de kust. Op talrijke tekeningenontbreken echter een topografische aan-duiding en een jaartal.40 De getekende engeaquarelleerde landschappen die nietgesigneerd waren werden later meermalentoegeschreven aan Claude

Lorrain.41Pascoli vermeldt dat Van Wittel architec-tonische ontwerpen maakte voor het inte-rieur van een van zijn opdrachtgevers. Ookmaakte hij een ontwerp voor een fontein inVermicino. 39  GaspareVanvitelli, 70. 40  Zwollo, 120.In openbare col-lecties in Romeen Napels bevin-den zich grotebundels tekenin-gen die nog on-voldoende bestu-deerd zijn. Daar-onder zijn herin-neringen aanAmersfoort enHoorn. Ook in








